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Lietuvos vardas galėtų skambėti garsiau
kino, kad ministrų kaita nekeičia
strateginių Lietuvos užsienio politi
kos tikslų. „Tai svarbiausia, — sako
P. Vaitiekūnas. — O lentelę galima
greitai pakeisti. Tai ne problema".
— Pradedate naują užsienio
politikos etapą?
— Gyvenimas eina, žmonės ir
valstybės bręsta. Lietuva subrendo
tiek, kad keičiantis užsienio reikalų
ministrams pati užsienio politika iš
esmės nesikeičia. Lietuvos užsienio
politika formuojama bendru pagrin
dinių partijų susitarimu, kartu su
prezidentu ją vykdo Vyriausybė, ku
rios programa turi Seimo pritarimą.
Todėl nevertėtų kalbėti apie naują
užsienio politikos etapą. Strateginiai
užsienio politikos tikslai nesikeičia.
Tai toli gražu nereiškia, kad Lie
Ministras žada garsinti Lietuvą.
Eltos nuotr.
tuvos užsienio politikoje įsivyravo
Vilnius, liepos 26 d. („Kauno lentelė su buvusio ministro Antano stagnacija ir ji nesikeičia ar netobulėdiena"/ELTA) — Kai atėjome pasi Valionio vardu ir pavarde. „Pakeisti ja. Pokyčius diktuoja gyvenimas, geo
kalbėti su naujuoju užsienio reikalų lentelę nėra pats skubiausias dar politiniai iššūkiai, bendra situacija
ministru Petru Vaitiekūnu, ant jo bas", — nusišypsojo naujasis diplo- pasaulyje ir mūsų regione.
— Pasiekėme du didžiuosius
darbo kabineto durų vis dar kabėjo matinės ministerijos vadovas. Jis ti-

Romoje
prasidėjo
derybos
dėl Libano
Roma, liepos 26 d. („Reuters"/BNS) — Po Jungtinių Tautų
(JT) stebėtojų žūties didėjant spau
dimui paskelbti Izraelio ir „Hezbollah" paliaubas, Italijos sostinėje tre
čiadienį prasidėjo derybos dėl Libano
krizės, bet diplomatai neteikia daug
vilčių, kad susitarimas netrukus bus
sudarytas.
Kaip pranešama, Pietų Libane
antradienį per izraeliečių antskrydį
savo bazėje žuvo keturi Jungtinių
Tautų (JT) kariniai stebėtojai.
JT generalinis sekretorius Kofi
Annan savo pareiškime paragino Iz
raelį ištirti šį „aiškiai tyčinį" bazės
pasirinkimą taikiniu.
Izraelis, kuris Libane vykdo puo
limą prieš „Hezbollah" partizanus,
paskelbė, kad atliks tyrimą ir išreiškė
apgailestavimą dėl stebėtojų žūties,
bet nurodė esąs šokiruotas dėl to, jog
K. Annan užsiminė, kad į stebėtojus
galėjo būti taikomasi tyčia.
Tarp keturių žuvusių stebėtojų
yra vienas Kinijos pilietis, pranešė
Kinijos oficialioji naujienų agentūra
„Xinhua", kuri taip pat nurodė, kad
kiti žuvusieji buvo iš Suomijos, Aus
trijos ir Kanados-.
JT pareigūnai sakė, kad per ant
skrydį sugriuvo pastatas, kuriame
gyveno stebėtojai.
Praėjus dienai nuo šio tarptau
tine visuomenę sukrėtusio įvykio
aukšto rango diplomatai iš JAY Arti
mųjų Rytų
Nukelta į 7 psl.

Moksleiviai buvo d i s k r i m i n u o j a m i
Vilnius, liepos 26 d. (BNS) —
Lygių galimybių kontrolieriaus tar
nyba nustatė, kad šiemet atliekant
anglų kalbos brandos egzamino už
duotis, abiturientai, kurie yra ne ka
talikai arba netikintys, patyrė ne
tiesioginę diskriminaciją dėl religijos.
Tarnyba rekomendavo egzaminų
rengėjams vengti egzaminų temų, su
sietų su mokinių etnine, tautine ar
konfesine tapatybe.
Pasak pranešimo spaudai, tarny
ba tyrė skundą dėl galimos diskrimi
nacijos religiniu pagrindu anglų kal
bos valstybinio egzamino metu. Šių
metų egzamino raštu užduotis susi
dėjo iš dviejų privalomų dalių: forma
laus laiško dėl įsidarbinimo užsienyje

ir neformalaus laiško draugei užsie
nyje. Abiturientai turėjo parašyti
140—160 žodžių rašinį apie Visų
Šventųjų dieną ir Kūčias bei jų reikš
mę jiems.
Skunde teigiama, kad „dalis abi
turientų susidūrė su problemomis,
rašydami antrąją egzamino raštu
dalį. Jeigu dar buvo galima kažką
parašyti apie tai, kas tai per šventės,
tai vargiai ką buvo galima parašyti
apie tai, ką jos reiškia abiturientui
asmeniškai. Juk neparašysi vienu sa
kiniu, kad jos man beveik nieko ne
reiškia (nes aš esu, pvz., stačiatikis,
musulmonas arba išvis netikintis),
dėl ko teko išradinėti kažkokias
'reikšmes'
Nukelta j 6 psl.

tikslus — narystę Europos Są
jungoje ir NATO. Kokie dabar
Lietuvos užsienio politikos tiks
lai?
— Pirmumas nuo pat nepriklau
somos Lietuvos pirmosios egzistavi
mo dienos yra tas pats — per diplo
matinį atstovavimą užsienyje kuo ge
riau ginti nacionalinius interesus.
Reikia siekti, kad Lietuvos vardas
pasaulyje skambėtų kuo garsiau, kad
Nukelta i 6 psl.

•Lietuvių telkiniuose.
•Diogenai, kur tu?
•Ar bus fanatiško islamo
amžius?
•Dar kartą apie
„Lietūkio" garažą.
•Krikščioniška laisvė.
•Kitu žvilgsniu:
„Kaltinėnų akmenėlis".
•Atsakymai dėl
kaltinimų. .
•Lietuvių kalbos kertelė.
•Dovana Balzeko lietuvių
kultūros muziejui.
•Miesto panorama.
Valiutų santykis
1 USD — 2.744 LT
1 EUR — 3.452 LT

m

Liberalai piktinasi valdininkų armija
Vilnius, liepos 26 d. (BNS) —
Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos se
niūną Eligijų Masiulį stebina spren
dimai, kuriais Gedimino Kirkilo va
dovaujama Vyriausybė ketina pa
ženklinti savo darbo pradžią.
E. Masiulis piktinasi naujos Vy
riausybės ketinimais priimti spren
dimą dar 63 etatais padidinti apskri
čių administracijų valstybės tarnau
tojų gretas. Toks sprendimas moty
vuojamas didėjančiomis teritorijų
planavimo bei statybų priežiūros
darbų apimtimis, tačiau E. Masiulis
su šiais argumentais kategoriškai
nesutinka.
„Seimas po ilgų bei atkaklių dis
kusijų priėmė naują Teritorijų pla
navimo įstatymą, kuriuo planavimo
procedūros buvo gerokai supapras
tintos. Šiuo atveju, logiška būtų ti-
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Eligijus Masiulis
Eltos nuotr

kėtis valdininkų armijos sumažėji
mo, tačiau Vyriausybė elgiasi prie
šingai ir toliau sėkmingai ją plečia.
Tokio sprendimo kitaip, kaip para
doksaliu,
Nukelta į 6 psl.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
WORCESTER, MA

Seattie, VVA, „lietučio" tautinių
šokių grupė buvo pakviesta daly
vauti skandinavų joninių šventėj*
š.m. birželio 25 d. Tai didžiausia
skandinavų joninių šventė, ruošia
ma bet kur užsienyje.

PASKUTINIS SKRYDIS
Į NAMUS
Liepos 15 d. susirinkome į Šv.
Kazimiero parapijos bažnyčią Worcester, MA, dalyvauti šv. Mišiose,
kurias už mūsų lietuvių telkinio gy
ventoją dr. Vytautą Užgirį, staiga
mirusį Lietuvoje aukojo ir pamokslą
pasakė kleb. kun. Ričardas Jaku
bauskas. Dalyvavo nemažas skaičius
Užgirių šeimos narių, atvykusių iš
Čikagos. Mišių skaitinius skaitė
velionio brolio Egidijaus Užgirio
žmona Irena ir jų sūnus. Aukojimo
dovanas prie altoriaus atnešė brolio
Šarūno Užgirio sūnūs. Giedojo para
pijos choras, vadovaujamas var
gonininko David Moulton. Pabaigoje
giedojome „Kaip grįžtančius namo
paukščius parveski, Viešpatie, ir
mus..."
Po Mišių Užgirių šeima pakvietė
visus pamaldų dalyvius į parapijos
salę, kur laukė paruoštos vaišės. .
Vytautas Užgiris gimė Pužiškiuose, Tauragės apskrityje. 1944 m.
karo audros sūkuriuose Užgirių
šeima pasitraukė į Vokietiją. 1950
m. atvyko į JAV ir apsigyveno
Springfield, Illinois. Vytautas bren
do ir studijavo. Baigė University of
Illinois kaip medicinos ir fiziologijos
daktaras.
1959 m. sukūrė lietuvišką šeimą
su akademinę karjerą pradėjusia
Illinois universitete — Urbanoje Ina
Čepėnaite. 1966 m. Vytautas ir Ina
Užgiriai persikėlė į Worcester, MA.
Vytautas dirbo Harvard School of
Public Health kaip tyrinėtojas. Taip
pat jis padėjo redaguoti P. Čepėno
knygą „Naujųjų laikų Lietuvos
istorija", autoriui mirus, pabaig
damas antrą tomą, po kurio 1986 m.
pasitraukė poilsiui.
Džiaugsmas daug metų lydėjo

kūrybingus dr. Vytauto ir prof. Inos
Užgirių darbus, kol negailestinga
liga pačiame gyvenimo gražume
palaužė jos sveikatą. 1994 m. prof.
Ina išgyveno skaudžią operaciją, po
kurios gyveno viltimi, kad viskas
bus gerai. Deja, Aukščiausiojo Inai
buvo skirtas kitas gyvenimo kelias.
Ji išėjo nesugrįžtamai... Paliko
nuliūdusį savo mylimą vyrą dr. Vy
tautą, su kuriuo bendru vedybinio
gyvenimo keliu ėjo kartu 39 metus.
Pasilikęs vienišas, nepalūžo. Įsijun
gė į mūsų telkinio lietuvių kultūrinę
veiklą, palikdamas joje giliai įmintas
pėdas, ypač parapijos chore. Tvarkė
visus reikalus, buvo ne tik eilinis
choristas, bet sekmadieniais per
lietuviškas šv. Mišias sodriu bosu
taip gražiai giedodavo solo Mišių
psalmes, kad atrodė tikrai eina į
Dievo ausį... Priklausė Lietuvių lab
daros draugijai. Niekas nesuskai
čiuos ir neišsakys, kokius kilnius
gerojo „samariečio" darbus labdaros
srityse per daugelį metų atliko dr. V.
Užgiris Amerikoje, bet ypač tėvynėje
Lietuvoje, kurioje kiekvienais me
tais praleisdavo vasarą. Rudenį žie
moti sugrįždavo į Worcester.
Taip ir šiais metais gegužės 14
d., užbaigę parapijos salėje Motinos
dienos šventės minėjimą, atsisveiki
nome... Pirmadienio rytą dr. Vytau
tas Užgiris ir jo artima draugė Elena
Černienė sėdo į plieninį paukštį ir
pakilo skrydžiui per Atlantą į Lie
tuvą. Gyveno Kaune. Dr. Vytautas ir
ten sekmadieniais giedojo chore
Nekalto Marijos Prasidėjimo kop
lyčioje per šv. Mišias.
Atrodo, kad danguje pritrūko
tokio gražiabalsio choristo ir taip
staigiai Aukščiausias pakvietė dr.

Nomedos Lukoševičienės nuo
traukose:
1. „Lietučio" tautinių šokių
šokėjos ieva Caurytė (kairėje) ir
Malvina Pamarnackaitė.
2. „Lietutis" šoka „Čeverykus".

Vytautą Užgirį 2006 m. birželio 25
d. į savo Karalystę amžinam giedo
jimui — tai paskutinis skrydis į
Namus.
Amerikoje nuliūdę a t a dr.
Vytauto Užgirio broliai Egidijus, Ša
rūnas su šeimomis; sesuo Otilija
Barkauskienė su šeima, kitos šios
gražios, plačios Užgirių šeimos gi
minės, kurių yra apsčiai ne tik
Amerikoje, bet ir Lietuvoje.
A. t A dr. Vytautas Užgiris pa
laidotas liepos 4 dieną Kaune, Pet
rašiūnų kapinėse, šalia savo žmonos
prof. Inos Čepėnaitės-Užgirienės,
mirusios prieš 8 metus.
Janina Miliauskienė

LOS ANGELES, CA

PALAIDOJOME VIENĄ SAVO
GERIAUSIŲJŲ...
Šių metų gegužės 21 dieną
Santa Monica, CA, po ilgos sunkios
ligos mirė Giedra Nasvytytė-Gudauskienė, sulaukusi 81 metų. Ke
lerių metų širdies gydymo komp
likacijos, nepaisant geros priežiūros,
staiga priartino jos gyvenimo pa
baigą. Pasiliko vaikai: Daina Marija
Gudauskaitė, Tomas Saulius Gu
dauskas su žmona Nancy ir anūkai
Patrik, Dane, Tanner. Sesuo Nasvytytė-Valiukienė Lietuvoje.
Santa Monica lietuviai iškilmin
gai atsisveikino su savo labai popu
liaria kaimyne Gats Kingsley Gatės
laidotuvių namuose. Gilaus tikėjimo
dvasia Šv. Kazimiero parapijos kle-

Remkite ir platinkite
katalikišką spaudą
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bonas kun. Stanislovas Anužis, čia iš
Los Angeles atvykęs, sukalbėjo už
mirusiosios vėlę rožinį. Savo ilgame
tę kaimynę tada visi paeiliui atsi
sveikino, seni ir jauni draugai, priėję
prie atidaryto karsto. Po to visi buvo
pakviesti kitą dieną, penktadienį, šv.
Mišioms lietuvių parapijos bažnyčio
je Los Angeles.
Čia muz. Viktoras Ralys lietu
viško giesmyno preliudija pasitiko
mirusiąją pilnutėlėje bažnyčioje. Pa
rapijos choro dalyviai giedojo Bro
niaus Budriūno gedulingas Mišias.
Antanas Polikaitis, Stasė Pautienienė, Vita Vilkienė atliko Giedros
Gudauskienės solo kompozicijas.
Visa bažnyčia alsavo tautinės kūry
bos dvasia, kvepėjo gėlių vainikais...
Po pamaldų visi sugužėjo į para
pijos salę užkandžiams ir prisiminti
Giedros Gudauskienės iniciatyva čia
vykdytą visuomeninę kultūrinę veik
lą. Danutė Mažeikienė skautų vardu
prisiminė velionės nepaprastą meilę
jaunimui.

Jos palaikai dar tą pačią dieną
buvo lėktuvu išsiųsti į Čikagą. Ten
Gudauskų mauzoliejuje a.a. Giedros
laukė anksčiau palaidotas jos vyras
a.a. Juozas Gudauskas, M.D., ir jų
vyriausias sūnus Gediminas Gu
dauskas.
Gudauskų šeima Kalifornijoje
buvo viena gražiausių. Dr. Gudaus
kas, bendros medicinos praktikos
gydytojas, turėjo savo kabinetą
netoli savo namų. Lietuviai pacien
tai negalėjo būti laimingesni. Visi
trys gražūs jų vaikai lankė Santa
Monica lituanistinę mokyklą; prik
lausė lietuviškoms organizacijoms,
jūrų skautams. Giedra Gudauskienė
čia ruošdavo įvairius vokalinius kon
certus, kur vietiniai talentai labai
gražiai pritapdavo. Parapijos jauni
mo šventėse Giedra būdavo labai
reikšminga patarėja, jaunimui rašy
davo imlias, ritmiškai nesudėtingas
daineles.
Stasė V. P a u t i e n i e n ė
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AR BUS FANATIŠKO
ISLAMO AMŽIUS?
ZENONAS PRŪSAS
Daugelis šimtmečių yra prisime
nami kokių nors svarbių veiksnių
įvykių vardu. Pavyzdžiui, dvidešim
tąjį šimtmetį būtų galima vadinti
socializmo fanatikų šimtmečiu. Ilga
šio šimtmečio dalis praėjo ideolo
giškai ir fiziškai besirungiant
dviems fanatikų socialistų atmai
noms: vokiškajam nacionalsocializmui ir rusiškajam nacionalsocializmui, kurį, kad apgautų žmones, ypač
nerusus, rusai pavadino komuniz
mu, o pačią Rusiją pakrikštijo
Sovietų Sąjunga.
Abi buvo šovinistinės kitų tautų
atžvilgiu, ypač rusiškoji atmaina,
Rusijos, kurios didelė gyventojų
dalis buvo nerusai, daugelis net negiminingų rusams. Vokiškasis nacionalsocializmas žlugo Antrojo pa
saulinio karo metu. O komunizmas
po to dar išsilaikė apie 45 metus, bet
ir jis dėl neišvengiamo išsigimimo
žlugo to šimtmečio pabaigoje.
Nuo šių abiejų fanatiškų socia
lizmų labai nukentėjo ne tik vokiečių
ir rusų tauta, bet dar labiau jų kai
mynai, ypač Lietuva.
Devynioliktą šimtmetį gal butų
galima vadinti kapitalizmo šimt
mečiu. Ir tada, kaip ir dvidešimtame
šimtmetyje, labai didelį vaidmenį
turėjo ekonominiai ir politiniai veik
sniai. Ankstyvesnieji šimtmečiai
prisimenami dėl naujų religijų atsi
radimo ir dėl to vykusių religinių
karų, o ypač dėl meninio stiliaus
pokyčių, susietų su literatūra, menu
ir muzika. Todėl yra buvę klasiciz
mo, gotikos, natūralizmo, realizmo,
romantizmo ir net dekadentizmo
šimtmečiai.
Ko gi galima tikėtis iš dvidešimt
pirmojo šimtmečio? Pirmieji ženklai
rodo, kad svarbų vaidmenį vėl turės
religija. Juk jau jo pačioje pradžioje
iššūkį Amerikai paskelbė fanatikai
musulmonai, 2001 metų rugsėjo 11
dieną užpuldami New York ir nužu
dydami apie 3,000 nekaltų žmonių.
Kovos taip pat tebevyksta Irake tarp
didžiausių islamo sektų, sunitų ir
šiitų, į tas kovas įsijungiant ir kitų
arabų kraštų fanatikams musul
monams, daugiausia priklausan
tiems sunitų sektai. Ta kova pra
sidėjo Amerikai pašalinus Saddam
Hussein diktatūrą. Bet dabar Ame
rika elgiasi skirtingai, negu 1941
metais, kada ji nedvejodama parėmė

rusų komunistus prieš vokiečių na
cionalsocialistus, jiems duodama
daug ginklų ir kitokios paramos ir
paspaudė vokiečius Vakarų fronte. O
dabar Amerika neremia nei sunitų,
nei šiitų, o stengiasi būti tarpininke
tarp jų, kad atvestų Iraką į de
mokratinį kelią.
Kurie iš jų laimės? Irake ir ki
tuose arabų kraštuose gyvena dau
giau šiitų, negu sunitų, bet atrodo,
kad tarp sunitų yra daugiau fa
natikų, iš dalies dėl to, kad prie
Saddam Hussein jie buvo privilegi
juoti, o dabar jų įtaka yra tokia pati
kaip šiitų. Pripratę būti viršinin
kais, nors Irake sunitų gyventojų
yra tris kartus mažiau, negu šiitų,
jie ir toliau norėtų valdyti Iraką.
Atrodo, kad ir kitose arabų valsty
bėse tarp sunitų pasekėjų yra dides
nis procentas fanatikų, negu šiitų.
Todėl ateitį yra sunku atspėti. Bet
tai gal nėra taip svarbu. Svarbiau
yra, kas bus po to. Tikėkimės, kad
šios tarpusavio kovos tarp musul
monų fanatikų nevirs „šventuoju
karu" prieš Vakarus, ypač prieš
krikščionis ir žydus. Į islamo fana
tikus panašios šios praėjusių laikų
žmonių grupės: 1. Krikščionių ordi
nų nariai, 11-12 šimtmetyje Pales
tinoje kariavę su musulmonais, kad
atgautų Šventąją žemę ir apkrikš
tytų musulmonus; 2. Gerai ginkluoti
kryžiuočiai ir kalavijuočiai, krikš
čionybės platinimu prisidengę,
13-14 a. puolė lietuvių ir kitas aisčių
mažai ginkluotas gimines, kad pasi
grobtų turtų ir įsigytų vergų; 3.
Vokiečiai nacionalsocialistai, užpuldinėję savo kaimynines tautas, kad
jas apiplėštų, išnaikintų ir jų žemėse
apgyvendintų vokiečius; 4. Rusai ko
munistai, užpuldinėję kaimynines
tautas, kad jas įtrauktų į Sovietų
Sąjungą ir apiplėštų, taip pat jas
„atverstų" į komunistų „religiją"; 5.
Vokiečių nacionalsocialistų kova su
rusų komunistais; dviejų plėšikų
kova dėl grobio pasidalinimo.
Visų šių šešių grupių bendras
bruožas yra neapykanta kitaip galvojantiems. Sprendimai buvo daro
mi ne protu, o vien jausmais. Tam
tikra prasme jie visi yra ligoniai. Jų
ligą aš pavadinčiau „Sudiev, proteli"
sindromu. Gal šiuo klausimu galėtų
pasisakyti psichologai ir psichiatrai?
Gal yra vaistų ar kokiu priemonių
juos kankinančiai neapykantai su
mažinti?

DANUTE BINDOKIENE

Diogenai, kur tu?
aip prisimename iš mokyk
los suolo, Diogenas buvo
senovės graikų filosofasmoralistas (gyvenęs apie 400 m.
pr. Kr.). Tai ne tik istorinis, bet ir
legendinis asmuo, ir šiandien gal
būt net neįmanoma atskirti legen
dos nuo tikrovės. Tačiau mums
įdomus vienas pasakojimas apie
Diogeną, kai jis, užsidegęs žvakę,
Atėnų prekyvietėje ieškojo „žmo
gaus" — t.y. teisingo, nesusitepu
sio melu, sukčiavimu, veidmainys
tėmis žmogaus. Legenda, deja,
nepamini, ar Diogenas tokį idealų
žmogų rado, ir ką būtų jam sakęs,
jeigu būtų sutikęs.
Šiandien mums būtų pravartu
pasikviesti tą antikinės Graikijos
filosofą į Vilnių (ar kitą Lietuvos
vietovę) ir paprašyti, kad surastų
politiką, vertą aukštos vietos vy
riausybėje ar kitoje valdžios vieto
je. Užuot žvakės, kurią lengvai gali
užpūsti vėjai (ypač iš Rytų), jam
galėtume įtaisyti elektrinę kiše
ninę lemputę, o jeigu surastų bent
vieną teisingą, be sunkios pra
eities „žygdarbių" naštos, lenkian
čios pečius, pasiūlytume jį rinkti į
Seimą, skirti ministru, galbūt net
premjeru ar būsimu kandidatu į
prezidentus.
Nežinia, ar Diogeno ieškojimas
davė teigiamų vaisių Atėnų preky
vietėje, bet vargiai jų duotų ir Ka
tedros aikštėje, Gedimino pros
pekte, Laisvės alėjoje Kaune, Pa
nevėžyje, Šiauliuose ar Marijam
polėje...
Lietuvai šiuo metu verkiant
reikia teisingų, nesavanaudiškų,
be tamsių (ypač rausvais atspal
viais), praeities šešėlių politikų,
nes, atrodo, jau valstybė pasiekė
išteklių statinės dugną: kas tik
patenka į aukštesnę valdžios vietą,
net nespėjęs apšilti naujose pa
reigose, apkaltinamas vienu ar
kitu nusižengimu ir iš pareigų
pašalinamas (arba pats turi pasi
šalinti). Žinoma, yra turinčių stip
resnį imunitetą kaltinimams (pvz.,
dabartinis Vilniaus meras, buvęs
ministras pirmininkas arba sveti
mos valstybės tituluota ministrė)
ir ilgai trunka, kol — lašas po lašo
— tie kaltinimai pratašo kietą
žmogaus kiautą ir jis pagaliau
būna priverstas atsakyti už savo

K

veiksmus. Tokio likimo susilaukė
buvęs premjeras, keletas trylikto
sios Vyriausybės ministrų, kurie
savo vietos „privilegijas" mokėjo
panaudoti asmeninei gerovei, bet
Vilniaus meras dar vis laikosi ne
suklupęs. Ne tik sausa iš kaltini
mų lijundros išlindo ir minėtoji mi
nistrė, bet ji drįsta į valdžios vietas
stumti savo artimuosius gimines
(šiuo atveju — brolį).
Lietuvoje visi „didieji" matuo
jami tuo pačiu matu. Jeigu kaltini
mai pasitvirtina, reikia palikti
savo šiltą vietą ir trauktis, uodegą
pabrukus... To neišvengė nei prezi
dentas, nei Seimo pirmininkas, nei
premjeras, nei keliomis pakopomis
už juos žemiau stovėję valdžios
pareigūnai. Ne visiems pasitaiko
proga, prisivirus košės, pabėgti į
saugų „artimąjį užsienį" ir palikti
ją iškabinti buvusiems santar
vininkams. Kiti, netekę pareigų ir
garbės, persigrupuoja į naujas par
tijas, šliejasi prie sėkmingesniųjų
ir, negalėdami į valdžią patekti pro
didžiąsias duris, stengiasi pras
prūsti bent pro netikėtai atrastą
plyšelį.
Vargais negalais iš visokių at
laikų sudursčius keturioliktąją Vy
riausybę (nors jos vadovas taip
pat, atrodo, su savimi atsinešė ne
mažą „praeities bagažą"), štai jau
skaitome, kad ir pats naujausias
Seimo pirmininkas pakliuvo į kontraversijos akligatvį ir reikės vik
riai suktis, kad atrastų iš jo
išėjimą (čia nekalbama apie jo
praeities veiklą ir pakopas, ku
riomis pakilo iki Seimo pirmininko
kėdės).
Tad ir klausiame: argi Lietu
voje nėra teisingų politikų, ku
riems rūpi tėvynės garbė ir gerovė,
kurie valdžios nesiekia vien dėl
savo naudos? Va, dėl ko mums
šiandien reikia Diogeno (ar kurio
kito išminčiaus), kuris, jeigu ir
nesurastų ieškomo „žmogaus", tai
bent padėtų įtikinti šalies pilie
čius, kad jie brangintų savo balsą
ir rinkimuose jo neatiduotų už
kiekvieną „skeltliežuvį", priža
dėjusį „nuskinti nuo dangaus
žvaigždes" ir iškabinėti pirkių
palubėse, kad nereikėtų mokėti
elektros tiekimo sąskaitų...
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Kiekvienais metais specialiu raštu (ir pinigine dovana) pagerbiami asmenys bei institucijos, y p a t i n g u būdu rėme Lietuvos Valdovu rūmu atstatymo prefektą, prisidėję savo
aukomis ar projekto garsinimu Jau trečius metus iš eiles tokia padėka suteikiama ir
,Draugui" Nuotraukoje: Valdovu r ū m u atstatymo paramos komisijos nariui poetui
Marcelijui Martinaičiui perskaičius apdovanojimo aktą, pagerbimo rasta iš apdovano
jimų mecenato dr. Juozo Kazicko ,,Draugo" vardu priima Valdovų rūmų paramos JAV
komiteto p i r m Regina Narušienė
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Publika, susirinkusi Katedros aikštėje Vilniuje, stebi Valdovų rūmų
rėmėjų a p d o v a n o j i m o iškilmes
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DAR KARTĄ „LIETŪKIO" GARAŽAS
tapdavo aršiais naciais. Atvykęs į
Vokiečių mokslininkai paaiški
Lietuvą, šis „naujai iškeptas krimi
na, kodėl pirmaisiais nacių okupaci
Birželis buvo itin dosnus doku nalinės policijos komisaras ypač
jos metais operatyvinė grupė A
pasižymėjo
energinga
veikla
„likvi
mentinių laidų, diskusijų aktualiais
nužudytų žydų skaičiumi pranoko
duojant"
žydus.
klausimais. Istorija padovanojo liūd
visus kitus būrius: Operatyvinės
Po
ilgų
ieškojimų
pagaliau
pa
nų jubiliejų — tremčių, rusų ir vo
grupės A sąskaitai, visų pirma dėl
kiečių karo pradžios, birželio suki vyko rasti Hamanno nuotrauką.
fatališko Jaegerio ir Hamanno
Vėl prisiminiau pokalbį su dr.
limo. Reportažų iš renginių nebuvo
„stropumo", tenka devintadalis viso
(neskaitant kelias sekundes parody Augustinu Idzeliu iš JAV—jis teigė,
je SSRS teritorijoje nužudytų žydų.
to kokio kadro). Ir nežinia, kiek jog Jonas Dainauskas, 1941 m.
Mūsų cituojamame veikale jėgeriai
Lietuvos
saugumo
pareigūnas
Kau
lietuvių karštais sekmadienių vidur
ir hamanai vartojami kaip bendri
ne,
taip
pat
manė,
jog
toje
falsi
dieniais galėjo rasti laiko pasižiūrėti
niai daiktavardžiai, reiškiantys di
laidas kad ir iš ciklo „XX amžiaus fikacijoje galėjęs būti Hamannas.
džiausius žydšaudžius. Tai dabar ir
Kreipiausi į du specialistus,
slaptieji archyvai". Gal jas būtų gali
mes žinosime tikrąją tokių naiki
ma kartoti šiokiadieniais. Malonu, mokančius dirbti su įvairiomis pro
nimo mastų priežastį.
kad yra žurnalistų ir istorikų, ku gramomis ir lyginti objektus, tarp jų
Minėti faktai rodo, kad birželio
riems rūpi ir krašto garbė. Norėtųsi ir veidus, jų atsargios išvados mane
sukilimo vadai tikrai negalėjo turėti
daugiau straipsnių, kuriuose naudo padrąsino pasiųsti tas nuotraukas į
jokių iliuzijų dėl rudojo fašizmo poli
jamasi ir Vakarų šalių kalbomis redakciją. Kadangi „Lietuvos aidą"
tikos Lietuvos atžvilgiu, o vokiečių
parašytais tekstais, kad įdomesnės skaito daug istorija besidominčių
pareigūnai — simpatijų Lietuvos
mintys neatgultų tik mokslinių lei lietuvių, gal nuotraukų palyginimas
atžvilgiu. Juk sukilimas ir vyriausy
Netenka abejoti, kad tas blondinas
dinių lentynose, o būtų skelbiamos ir padės priartėti prie tiesos.
bės paskelbimas vokiečiams (kaip ir
žurnaluose bei dienraščiuose.
Kelti hipotezę, jog tas „blondi galėjo būti Hamannas.
rusams) buvo labai neparankus.
nas"
žudikas
buvo
Hamannas,
duoda
Sprendžiant iš pačių vokiečių tyrinė
1933 metais lietuvšaudys Alek
sandras Slavinas įtakingame Vokie pagrindo ne tik vizualinis jo panašu „vilčių" ateityje tikėtis politinės tojų apibūdinamos bendros padėties
tijos savaitraštyje „Die Zeit" paskel mas su Kauno budeliu bei minėto nepriklausomybės. Vokiečių kariuo Lietuvoje pirmomis dienomis po
bė neapykanta ir pagieža lietuviams sios citatos. Jau iš pirmojo W. Stah menės šiaurės ir vidurio grupių rusų ir vokiečių karo pradžios, tikrai
bei Lietuvai persunktą šmeižikišką leckerio raporto apie operaty pavaldiems vadams buvo įsakyta galima įsivaizduoti, kad provokacijai
straipsnį apie 1941 metų birželio vinės grupės A. veiklą Ostlande nepripažinti laikinosios vyriausybės, prieš lietuvius buvo pasitelktas vo
sukilimo aplinkybes, iliustruodamas (1941.10.15) paaiškėja, kad vienas iš o visų politinių sprendimų priėmimą kietis.
jį liūdnai pagarsėjusia nuotrauka, vokiečių saugumo policijos užda atidėti tiems laikams, kai pasibaigs
Juk ir filmo „XX amžiaus slap
vaizduojančia aukštą blondiną neva vinių buvo „sukurti neginčijamą karo veiksmai.
tieji archyvai" kūrėjai niekur nerado
ant jo ir sėbrų nužudytų Kauno žydų faktą, kuriuo vėliau būtų galima
Iš visų operatyvinių būrių smo užfiksuota, kad tas blondinas ant
lavonų (vėlgi fašistinių galvažudžių įrodyti, kad išlaisvinti gyventojai gikų Hamannas išsiskiria ypatingu lavonų krūvos ir su baltu raiščiu ant
vizualinės retorikos panašumas — patys savaime griebėsi griežčiausių žiaurumu. Minėtame veikale nuro rankovės būtų ištaręs bent žodį. O
puikiai prisimename, kaip prieš ke priemonių prieš bolševikinius ir domi net keli tai patvirtinantys šal raištį užsimauti ir išmokti groti
letą metų Čečėnijoje nukauta blon žydiškuosius priešus. Tai reikėjo tiniai. Antai, 1941 m. rudenį į Šiau „Katiušą" nėra labai sunku. Taip
dinė buvo pavadinta snaipere iš padaryti taip, kad neiškiltų aikštėn lius atvyko „žydų naikinimo specia norisi patikėti, kad mūsų specialis
vokiečių įstaigų nurodymai". (...) O listas Hamannas" (kabutės čia ir tai atliks ekspertizę, palygindami
„Pribaltikos").
Man atrodė, lyg tas blondinas Kaune „netikėtai paaiškėjo, kad toliau — vokiškame tekste. — LT.) ir Hamanno ir „blondino" veidus.
būtų užsidėjęs peruką. Nuo tada suorganizuoti didesnio masto žydų ten dislokuotos operatyvinės grupės
Kas galėtų paneigti hipotezę,
pogromą
išsyk
gana
nelengva".
padalinio
vadui
„nepaprastai
aro
ėmiau intensyviai kaupti medžiagą
kad ta akcija garaže, demonstruo
O štai kaip pirmųjų nacių oku gantišku tonu" pasakė, „kad Šiau j a n t „blondiną" su baltu raiščiu,
užsienio kalbomis, skaityti arba bent
peržiūrėti Lietuvos ir Vokietijos bib pacijos dienų įvykius ir nuotaikas liuose su žydų reikalais tikrų tikriau buvo baisus kerštas lietuviams už
liotekose saugomą literatūrą, vie Lietuvoje vertina vokiečių tyrinėto sias apsileidimas, ir jog jam pavesta laikinosios vyriausybės sudarymą ir
naip ar kitaip susijusią su pirmųjų jai. Iš visų Ostlandų regionų „su tuoj pat likviduoti visus Šiaulių nepriklausomybės siekius — štai
rusų ir vokiečių karo dienų įvykiais dėtingiausiai įvykiai klostėsi Lie žydus, neatsižvelgiant į jų reika pasižiūrėkite, tokie žudikai nori būti
tuvoje, pirmoje šalyje, į kurią įžengė lingumą ūkio darbuose". Šiaulių laisvi. O vėliau tai tiko ir kitiems
Baltijos šalyse, ypač Lietuvoje.
Kadangi rudieji ir raudonieji operatyvinė grupė A." Toliau su gebietskomisaras priminė jam Ost- įvairaus plauko „argumentatofašistai vieni iš kitų ilgai mokėsi, pasipiktinimu rašoma, kad pulki lando reichskomisaro H. Lohses nu riams".
man nedavė ramybės pastarųjų bu ninko K Škirpos vadovaujama „ak rodymą tuo tarpu palikti svarbiuose
Naciai kūrė „neginčijamus fak
delio Sokolovo veikla, kai jo smo tyvistų grupė" suorganizavo „spon ūkio baruose dirbančius žydus. Į tai tus", kad galėtų apjuodinti ištisas
gikus aprengdavo lietuvių unifor tanišką tautos sukilimą" (kabutės Hamannas, Geweckes liudijimu, tautas. Ta juodinimo bacila buvo
momis ir siųsdavo žudyti lietuvių. čia ir toliau — vokiškame tekste. — atsakęs, jog tai jam visiškai nerūpi, o tokia gaji, kad po tiek dešimtmečių
Pavyko surasti pagrindinių dviejų I.T.). Turėdami tris ar keturis „parti ūkio reikalai jo „esą apskritai ne jos apraiškų vis dar galime rasti
žydų ir komunistų žudynių Lietuvoje zanų" batalionus, kurių kontingen domina". Gewecke neišsigando, „dar daugiakalbiame internete — antai,
organizatorių — operatyvinės gru tas ypač pasipildė Vilniuje Raudo aiškiau" išdėstė Hamannui savo Aleksandro Slavino straipsnis sa
pės A vado brigadenfiurerio ir polici nosios armijos dezertyrais (išryš požiūrį ir nedelsdamas kreipėsi į vaitraštyje „Die Zeit" su liūdnai
jos generolo majoro W. Stahleckerio kinta — mano. — I.T.), ir, kaip rodo reichskomisarą, prašydamas jį „kuo pagarsėjusia „blondino" nuotrauka
ir vokiečių saugumo policijos ir SD 16 armijos abvero ryšių karininko greičiau" padėti pašalinti „aštrius puikuojasi Mainco Johanneso Guvado Klauso Jaegerio nuotraukas. stebėjimo duomenys, lietuviai, 'atlik nesutarimus" su saugumo policija ir tenbergo universiteto taikomosios
Dėmesį patraukė Jaegerio suves dami jiems pavestas užduotis, SD. H. Lohsę pavyko įtikint ir jis lingvistikos ir kultūros mokslo studi
tinėse žiniose apie jo vadovaujamo apskritai sėkmingai pasidarbavo', „paskelbė griežtą kovą". Šandarten- jų programos rekomenduojamoje li
3—ojo operatyvinio būrio iki 1941 m. sukliudė sugriauti 24 tiltus, tunelį ir fiureris Jaegeris buvo priverstas teratūroje apie Lietuvą. Mums vis
gruodžio 1 d. įvykdytas egzekucijas radijo stotį. Bet vokiečių tarnyboms, nusileisti. Ne tik Lohsei, bet ėmė eiti dar tenka gaišti laiką ir nervus,
paskelbta tokia kito žudiko charak tarp jų ir abverui bei SD, visiškai ne į kompromisus ir su Vermachtu: ne ieškant argumentų tiems faktams
teristika: „Tikslas — išvalyti Lietuvą patiko, kad lietuviai tuoj ėmė varyti tik Šiaulių žydų reikalu, bet ir nuginčyti.
nuo žydų — galėjo būti pasiektas tik tautinę propagandą ir visaip liaup Vilniaus bei Kauno žydų klausimais.
dėi to, kad iš rinktinių vyrų buvo sinti 'tautos sukilimą'. Jie skelbė
suorganizuotas skrajojantis būrys, didžiausius karinius nuopelnus,
vadovaujamas
oberšturmfiurerio atseit sukilime dalyvavo 125,000
99
m
asmenų,
o
daugiau
negu
4,000
iš
jų
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Hamanno, kuris visiškai suprato
vienįnįens
žuvo.
Škirpos
grupės
įtėviams
Ber
manuosius tikslus ir sugebėjo už
lietuviškas dienraštis už Lietuvos ribų. Vienintelis lietu
tikrinti bendradarbiavimą su lietu lyne dar mažiau patiko jos 'įžūlu
viškas laikraštis, kuris kasdien pasiekia JAV lietuvių
vių partizanais bei atitinkamomis mas' — nesilaikydama ankstesnių
visuomenę.
susitarimų, ji sudarė laikinąją vy
civilinėmis įstaigomis".
riausybę ir iš užimtos radijo stoties
„DRAUGAS" spausdinamas Amerikoje j a u
-tus metus.
Ir lietuviški šaltiniai rodo, kad apie tai paskelbė visam pasauliui.
Mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai skaitė ir rėmė „Draugą".
tas nacis „darbavosi" iš peties.
Vos tik Berlyną pasiekė žinia apie
Dienraštis tebėra svarbi visuomenės dalis, jungianti organizacijas,
Iš visų Ostlande veikusių skra tokius savavališkus Škirpos šali
parapijas, mokyklas, įstaigas ir pavienius asmenis.
jojančių būrių vadų apibūdinimų, ninkų veiksmus, jam buvo „įsakyta
„DRAUGAS" yra tinkama dovana jaunavedžiams, studentams,
pagal charakterį ir amžių, ant neišvykti" iš Berlyno ir kasdien re
lavonų krūvos galėjo stovėti ir Ha- gistruotis policijoje. Sugrįžti į Lietu
giminėms, draugams ir pensininkams.
manas — su peruku.
„DRAUGAS" yra dovana, kuri kasdien džiugina ir informuoja
vą buvo uždrausta dar keliems žino
Iš chrestomatinės Hanso-H. miems lietuvių emigrantams. Ab
jau beveik šimtmetį.
Wilhelmo studijos apie Saugumo vero skyriams, bendraujantiems su
Prenumeruokime ir r e m k i m e „DRAUGĄ".
policijos operatyvinės grupės A veik aktyvistais, buvo įsakyta, „būti ypa
www.draugas.org
lą sužinome, kad Hamannui nestigo tingai atsargiems", kad jie nesu
aviantiūrizmo, jis buvo klasikinis galvotu t * •: k t: lietuviams kokiu nors
pavyzdys, kaip socialiniai nevykėliai

IRENA TUMAVICIUTE
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Celiulitą įveikia pinigai ir pastangos
Celiulito atsikratymas reikalau ja taip pat labai pozityviai. Jis įsiti
ja ne tik daug pastangų, bet ir iš kinęs, kad sąžiningai du mėnesius
tuština piniginę. Specialistai, pade plušant sporto klube galima atsi
dantys įveikti šią ligą, yra įsitikinę kratyti celiulito.
savo metodų veiksmingumu ir pa
Po to, žinoma, reikia nepamiršti
teikia įvairiausių kovos su šia liga aplankyti treniruoklių salę ir užuot
spoksojus į televizorių namie, daryti
būdų.
specialius pratimus.
Siūlo sportą ir pilvo šoki
Vakuuminis masažas —
veiksmingiausias
Daugumos moterų ir merginų
„siaubas" celiulitas, galintis atsirasti
beveik ant visų kūno vietų, verčia
„Weyergans High Care" grožio
išbandyti visus reklamuojamus ko sveikatos centro direktorė gydytoja
vos būdus.
Genovaitė Ramanauskienė priešta
Dažniausiai „apelsino žievele" rauja trenerio nuomonei ir yra tikra,
pasidengia šlaunys, tačiau dažnai kad celiulito neįmanoma panaikinti
celiulito požymiai pastebimi ir ant vien sporto treniruotėmis ar specia
kojų, rankų, pilvo ar net pasmakrėje. liais kremais. „Anticeliulitinėmis prog
Pasak sporto specialistų, kovai ramomis centre naudojasi net aero
su „apelsino žievele" tinka beveik bikos trenerės, sportininkės ir kitos
viskas: treniruokliai, bo-dy-flex, sveiką gyvenimo būdą gyvenančios
aerobika, net pilvo šokis. „Šis netra moterys", — pasakojo gydytoja.
dicinis užsiėmimas yra ne tik nau
Grožio centre yra siūloma spe
dingas kūnui, bet ir smagus, eg ciali metodinė programa, kuri suak
zotiškas", — pilvo šokių studijos pop tyvina limfodrenažą, pagreitina bal
uliarumą argumentavo sporto klubo tymų skilimą. Vakuuminis masažas
„Kitonija" darbuotojos.
derinamas su mechaniniu limfoTreneris Armandas Pikelis, dir drenažo aparatu, o be viso to, namie
bantis sporto centre „Forma", galvo reikia teptis, specialiu, iš natūralių

medžiagų pagamintu, kremu.
Rezultatai — po 7-15 procedūrų
Tačiau, nusprendus išbandyti šį
būdą, reikėtų suskaičiuoti savo san
taupas. Vienas toks kompleksinis
seansas kainuoja 85-160 Lt. Taigi
visa kova su celiulitu kainuotų nuo
1,000 iki 2,000 litų. Kad kūnas išlik
tų elastingas ir gražus kuo ilgiau,
procedūrą reikia kartoti kas 4-6
savaites.
Kalti kontraceptikai
Pasak medicinos specialistų,
celiulitas atsiranda dėl įvairių prie
žasčių. Greičiau rizikuoja „pasida
binti" „apelsino žievele" tos, kurios
dirba sėdimą darbą ir visiškai neju
da. Nenorinčios laikytis sveikos
mitybos pagrindų taip pat pagreitina
celiulito atsiradimo procesą.
Tačiau pats didžiausias celiulito
sukėlėjas yra kontraceptinės tab
letės. Gydytoja G. Ramanauskienė
pasakojo, kad anksčiau moterims
nereikėjo bijoti šio „baubo" dėl to,
kad kontraceptinių vaistų papras
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dien sukramto šimtus svarų įvairiausio maisto.
Svvaziland — atskira valstybė
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VVildebeest ir z e b r u kaimenė

Visai kitokie yra raganosiai. Kiekvienas jų turi
užsiėmęs savo teritoriją, ir į ten neįleidžia jokio kito
raganosio. Turbūt panašiai kaip Soweto, o gal ir
Čikagos, gatvių gaujos.
Atskirti gyvulius nėra lengva, nes kai pamatai
ką įdomaus, tuojau griebi už fotoaparato, ir, kol
stengiesi tą objektą gerai „įrėminti", tas „objektas"
jau pasislėpęs krūmuose. Antilopių yra mažų
(impala), ir visai nemažų, kaip pvz., eland, gal de
šimt kartų didesnis už grakščią ir nedidelę impala.
Visos jos skiriasi ne tik savo kūno dydžiu, forma,
bet labiausiai — įvairiai ir tipiškai tai rūšiai išries
tais ragais. Tikėsite, ar ne, bet gana į jautį panašus
„wildebeest" yra zoologiškai priskiriamas prie an
tilopių, nors jis yra beveik buivolo didumo, gal tik
ne su tokiais grasinančiai atrodančiais ragais. Jie
yra beveik nuolatinis liūtų grobis ir maistas.
eatleidžia man skaitytojas, mes matėme ir
gyvulių, kurie angliškai vadinasi bushpig,
warthog, kudu, mongoose, aardwolf ir kitokių, bet,
neturėdamas jokio lietuvio zoologo draugo, negaliu
tų vardų išversti į lietuvių kalbą. Žodynai irgi ne
daug tepadeda. Matėme ir beždžionių, bet tik ma
žų, kurias vadinome babūnais. Didžiųjų gorilų ar
orangutangų čia nėra.
Sužinojom šį tą naujo apie zebrus. Pasirodo,
juos galima ir prie darbo pristatyti kaip arklius.
Zebrų patelės turi rudus dydžius, o patinai — bal
tus. Jų virškinimo traktas yra labai veiksmingas,
ką suėda, tą ir sunaudoja, vadinasi, jiems reikia
labai mažai maisto. Priešingai su drambliais, ką jie
suėda, vos ne viską ir išmeta. Nebe reikalo jie kas

T

ris dienas ir tris naktis praleidę Kruger par
ke, traukiame į pietus, kur nelauktai atsiran
dame jau visai kitoje valstybėje — Swaziland, kuri
beveik iš visų pusių, išskyrus mažą ruoželį rytuose,
kur turi bendrą sieną su Mozambiąue, yra apsupta
Pietų Afrikos valstybės. Tai nedidelis, gana kal
nuotas (2,000-4,000 pėdų aukštumo) kraštas, savo
dydžiu ir apskrita forma šiek tiek primenantis
mūsų Žemaitiją.
Neprimena ji Žemaitijos savo gausiais gamtos
turtais, kaip akmens anglis, auksas, deimantai,
asbestas ir kiti. Trys nemažos upės davė progos
įrengti hidroelektrines jėgaines, todėl elektros
krašte netrūksta. Žemė derlinga, matyti daug vais
medžių, klimatas švelnus, gyvenk ir norėk. Bet
kraštą valdo nedemokratiškas, labai turtingas ir
išlaidus karalius Mswati III, vienas iš buvusio ka
raliaus Sobhuza II šešiasdešimt septynių sūnų.
Naujasis karalius irgi ne pėsčias, jis yra sulaukęs
33 vaikų iš savo 13 žmonų ir sužadėtinių. Karalius
gyvena savo karališkoje ištaigingoje sostinėje Lobamba, kur kiekviena jo žmonų turi atskiras savo
prabangias rezidencijas. Krašto administracinė
sostinė yra kitur, nedideliame Mbabane miestelyje
su apie 40,000 gyventojų.
Vienu dalyku tikrai nustebome, tai labai grei
ta procedūra, įvažiuojant i Swaziland. Tuojau užštampavo mūsų pasus ir, linksmai šypsodamiesi,
palinkėjo geros kelionės. Apsistojome ramioje Lugogo Sun vasarvietėje su labai gražiu vaizdu iš mū
sų kambario į vešlią apylinkės augmeniją. Vasar
vietė žinoma kaip mineralinių šaltinių gydykla
(spa), bet, ačiū Dievui, nė vienam iš grupės gydytis
dar nereikėjo. Po pietų aplankėme vietinį turgų ir
dar turėjome laiko pailsėti prie kurorto plaukimo]
baseino. Siūloma ekskursija į vietinį stiklo fabriką
nepasinaudojau, nes radome labai gražų pasivaikš
čiojimo taką, kuris taip mums priminė daugelio
matytų Tarzano filmų džiungles.
Pavakare sustojome apsipirkti didžiulėje
„Pick-N-Pay" parduotuvėje, kurių yra visuose
miesteliuose, taip, kaip pas mus „Wal-Mart". Ieš
kome visko, kas ką užmiršo namuose įsidėti į kelio
nę. Parduotuve didžiulė, žmonių pilna, bet keista,
nematyti ne vieno balto veido, išskyrus iš mūsų

čiausiai nebuvo arba mažai kas jais
naudojosi.
Gydytoja perspėjo, kad celiulitas
yra liga ir ją reikia gydyti. Priešingu
atveju tai gali tapti kojų tinimo,
atsivėrusių opų ir išsiplėtusių venų
priežastimi.
Gydytis galima ir namie
Ir sporto meistrai, ir medikai
sutaria dėl vieno dalyko — gydymą
reikia pradėti kuo anksčiau, nss
įsisenėjęs celiulitas reikalauja dvi
gubai daugiau laiko, pastangų ir
pinigų. Kol ant kūno matosi tik pir
mieji požymiai, specialistai davė
patarimų, kaip sustabdyti šios ligos
plitimą.
Treneris A. Pikelis siūlė kasdien
daryti pilvo preso pratimus, pra
timus su svareliais ir nors porą
kartų per savaitę pabėgioti gryname
ore. O gydytoja G. Ramanauskienė
patarė jaunoms panelėms atsisakyti
hormoninių kontraceptinių table
čių, gerti kuo daugiau vandens, ne
valgyti raudonos mėsos ir, be abejo,
kuo daugiau judėti.
„Klaipėda"

autobuso išlipusius, kurie tuoj ištirpsta juodųjų
jūroje. Ko stebėtis, Swaziland yra 95 proc. juodųjų
gyvenama. Tų 5 proc. baltų nematėme. Išeinant iš
parduotuvės pastebiu iškabą: „Please don't ask for
discount, he doesn't work here anymore". Lauke
stovi krūvos vaikų, prašo pinigų, bet mes jau buvo
me perspėti jiems pinigų neduoti, nes jie už juos esą
perka klijus ir juos uosto. Geriau saldainių.
wazi tautelė anksčiau buvo žinoma, kaip
Ngwani gentis, valdoma karaliaus Sobhuzi.
Nuolatiniai karai su karingais Zulu juos privertė
(apie 1820) keltis į kalnuotą šiaurę, kur jie pamažu
priėmė Swazi vardą. Ilgainiui krašto valdymą pe
rėmė anglai, ir tik 1968 m. Swaziland gavo nepri
klausomybę nuo anglų, bet, deja, ne nuo savo pačių
karaliaus.
Krašte priskaitoma apie 1,1 mln. gyventojų, iš
kurių net 86 proc. save laiko krikščionimis. Daugu
ma jų yra kilę iš Swazi genties, nors yra ir Zulu,
Tsonga giminių, net ir europiečių. Gyvenimas,
išskyrus karalių ir jo dvarą, yra skurdus. Apie 40
proc. yra bedarbiai, kurie pragyvena iš 13 dol.
mėnesinės pensijos. Kas trečias užsikrėtęs HIV
virusu. Vidutinis amžius vyrams — 39, o moterims
— tik 36 metai! Kaip gaila, kad toks turtingas kraš
tas ir gamtos turtais, ir tradicijomis, gyvena taip
skurdžiai.
Bus daugiau.

S

Svvaziiand — ar tiks man tas „sąri"?
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T. Šernas: būti Medininkų liudytoju —
našta

Žurnalistė Aurelija Arlauskienė Vilniaus evangelikų liuteronu bažnyčioje pristatė
knygą apie T o m ą Šerną.

Linos Petrauskienės (.ELTA) nuotr.

Vilnius, liepos 26 d. (ELTA) — laisvės aukuro nebuvo sudėtos veltui,
Vilniaus evangelikų liuteronų baž knygos sutiktuvėse sakė jis.
nyčioje antradienį pristatyta žurna
A. Arlauskienės knygoje „Tomas
listės Aurelijos Arlauskienės knyga Šernas: vakar buvo rytoj" nestandar
„Tomas Šernas: vakar buvo rytoj" — tišku jaudinančiu pasakojimu auten
pirmasis išsamus dokumentinis ir tiškai atkurtas ir svarbiausias įvykis,
kartu publicistiškai įtaigus pasakoji ir jo politinė bei teisinė aplinka, ir gy
mas apie muitinės darbuotoją, vie venimo aplinkybės, ir žmonės.
nintelį išlikusį po žudynių muitinės
Autorės akiratyje — T. Šernas, jį
poste prie Medininkų, žuvusius mui išugdžiusi šeima, garsieji Šernų gimi
tininkus ir jų artimuosius, tuometinę nės pirmtakai ir palikuonys, žuvę T.
politinę aplinką.
Šerno bendražygiai, jų šeimos.
Savo užrašuose T. Šernas prisi
1991 metų liepos 31 dieną sovie
tų omonininkai Medininkuose nužu mena, kad šaltą 1991 metų žiemą po
dė Lietuvos policijos ir muitinės pa sausio 13-osios „protingi" žmonės į
reigūnus — Mindaugą Balavaką; pasienio vagonėlius nesiveržė. Pasie
Juozą Janonį, Algimantą Juozaką, nio ir muitinės pareigūnai turėjo būti
Algirdą KazlaMską, Antaną Musteikį, neginkluoti, kad pasauliui galėtume
Stanislovą Orlavičių, Ričardą Raba- pademonstruoti mūsų siekių civilizuotumą ir taikingumą.
vičių.
„2003-iųjų vasarą labai aiškiai
Pasak T. Šerno, tragiškas Medi
ninkų įvykis mūsų patriotų krauju supratau, kad būti invalidu yra našta
simboliškai nubrėžė Europos Sąjun gyvenime, bet būti Medininkų liudy
gos sieną. Iš to meto įvykių atstumo toju — dviguba našta. Nes tampi pa
žvelgiant į mūsų šalies gyvenimą aiš vojingu liudytoju", — teigia T. Šer
ku, kad žmonių aukos ant Lietuvos nas.

Per karščius — apie Kalėdų atostogas
Vilnius, liepos 26 d. (BNS) —
Nors išėjo vasaros atostogų, parla
mentarų galvose — Kalėdos. Šią sa
vaitę Seimo sekretoriate socialde
mokratas Edvardas Zakaris įregistra
vo siūlymą taisyti Darbo kodeksą
taip, kad visi lietuviai žiemą galėtų
mėgautis Kalėdų atostogomis.
Kaip primena dienraštis „Lietu
vos žinios", lygiai tokia pati idėja Sei
me sklandė ir praėjusiais metais.
Tuomet iniciatyvos autorius buvo liberalcentristas Algis Čaplikas, bet
Seimas nepritarė jo sumanymui ir
balsavo už kitokį švenčių dienų kom
pensavimo mechanizmą.
Prieš 2005-ųjų Kalėdas skubiai
Seimo priimtos Darbo kodekso patai
sos nustatė, kad poilsio dienos, su
tampančios su valstybinių švenčių

dienomis, perkeliamos į artimiausią
po jų einančią darbo dieną. Šis reika
lavimas taikomas ir toms dienoms,
kurios visada švenčiamos sekmadie
niais.
Įsigaliojus šiai pataisai lietuviai
Jonines šventė tris dienas, o Vals
tybės dieną — keturias.
E. Zakaris siūlo poilsio dienas,
sutampančias su šventėmis, perkelti
ne į artimiausią darbo dieną, o į gruo
džio 24-ąją, Kūčių dieną, ir po gruo
džio 26-osios. Jeigu per metus susi
darytų 4—5 su šeštadieniu ir sekma
dieniu sutampančios šventinės die
nos, lietuviai Kalėdas galėtų švęsti
savaitę. E. Zakaris taip pat siūlo
švenčių dienų, tradiciškai minimų
sekmadienį, neperkelti į artimiausią
po jų einančią dieną.

* Lietuvos n a c i o n a l i n ė beis
bolo r i n k t i n ė 6:10 p r a l a i m ė j o
pirmąsias antradieni Maskvoje
prasidėjusio Europos beisbolo čem
pionato kvalifikacinio turnyro ketu
rių komandų B grupės rungtynes.
* Čekijoje v y k s t a n č i a m e Eu
ropos j a u n u č i ų (iki 14 m e t ų ) te
niso čempionate
pergalingai
mergaičių dvejetų varžybas pra
dėjo Iveta Dapkutė ir Lina Pade
gimaitė. Antrajame rate Lietuvos
duetas 6:4, 3:6, 6:4 įveikė serbes Alexandra Krunič bei Gorana Stevanovič ir aštuntfinalyje susitiks su

dvejetų varžybų nugalėtojomis iš
Kroatijos Andrea Konjuh bei Alja
Tomljanovič.
* Rusijoje vykstančiame mo
terų šachmatų
superturnyre
„Šiaurės Uralo taurė — 2006",
kuriame varžosi dešimt pajėgiausių
planetos žaidėjų, pirmąjį pustaškį iš
kovojo lietuvė Viktorija Čmilytė. Po
dviejų nesėkmių turnyro starte šių
metų planetos pirmenybių bronzos
medalininkė V Čmilytė trečiojo turo
partiją su 2006 metų Europos pirme
nybių bronzos medalininke armėne
Lih: Mkrtčan baieo iv^:o>;orr.;<

Lietuvos vardas galėtų skambėti garsiau
Atkelta iš 1 psl.
mūsų šalies verslas vis plačiau įsilie
tų į pasaulio rinkas, kad vis daugiau
lietuvių galėtų mokytis užsienyje, ke
liauti po įvairias šalis.
— Čia m e s k a l b a m e a p i e Lie
t u v o s siekį p i r m a u t i regione?
— Tai ilgalaikis mūsų tikslas. Be
to, jis gana ambicingas.
Net pasiekus šį tikslą lauks di
delis darbas, kad išlaikytume tą re
giono lyderės statusą. Tai galbūt pa
reikalaus kur kas daugiau pastangų
nei paties tikslo siekimas.
Lietuva turi būti pripažinta, ma
toma, gerbiama regiono valstybė. Ir,
pabrėžčiau, — įtakinga.
— Yra m a n a n č i ų j ų , kad per
nelyg daug dėmesio skiriame
b e n d r a v i m u i s u k a i kuriomis val
s t y b ė m i s . N e t g i b ū t a kaltinimų,
kad p e r d a u g d r a u g a u j a m e su
„ubagais", užuot kuo daugiau
palaikydami k o n t a k t u s su dide
l ė m i s ir t u r t i n g o m i s valstybėmis.
Ka a t s a k y t u m ė t e į t o k i u s kaltini
mus?
— Nesutinku su šiuo terminu.
Mes darome tai, ką turime daryti ir
ko iš mūsų tikimasi.
Galiu išvardyti bent tris prie
žastis, kodėl turime kuo daugiau ben
drauti su naujosiomis demokratijo
mis į Rytus nuo mūsų. Pirmiausia jos
deklaruoja euroatlantines vertybes,
todėl mūsų moralinis įsipareigojimas
padėti joms eiti tuo keliu, kurį mes
jau esame įveikę.
Antrasis argumentas — tai būtų
nacionalinio saugumo užtikrinimas.
Mes norime, kad m u s suptų europietiškos orientacijos valstybės. Todėl

mes suinteresuoti europietiškos civi
lizacijos plėtra, nes tai padeda už
tikrinti mūsų pačių nacionalinį sau
gumą.
Trečia priežastis — mūsų ekono
miniai interesai. Ten, kur pasklinda
mūsų politinės iniciatyvos, paskui jas
natūraliai seka ekonominės inicia
tyvos.
— Ką daryti s u Rusija, kuri
n e i n a europietiška kryptimi?
— Draugauti.
— Kaip?
— Sakyčiau, teisingai draugauti.
Mūsų dialogas su Rusija remiasi ir
turi remtis ateityje ir pragmatiniais
interesais, ir vertybinėmis orientaci
jomis.
— Atvykote iš mūsų ambasa
d o s Minske. Ar Baltarusijai skir
s i t e dar d a u g i a u d ė m e s i o , n e i
b u v o skiriama iki šiol?
— Nemanau, kad reikia vienai
kuriai nors šaliai skirti vis daugiau ir
daugiau dėmesio. Baltarusija — mū
sų kaimynė ir mes nuolat jai skirsime
pakankamą dėmesį, paremtą ištek
liais, galimybėmis. Kaip ir su kitomis
valstybėmis, su Baltarusija turime
kalbėti ir vertybių, ir pragmatinių in
teresų kalba. Jaučiu didelį verslo in
teresą bendradarbiauti, plačios vi
suomenės norą plėsti kultūros mai
nus, tiesioginius žmonių ryšius.
— Neatrodo, kad m ū s ų žo
džiai apie v e r t y b e s b ū t ų girdimi
Minske. Matote perspektyvą, kad
Baltarusija t a p t ų demokratiška?
— Pagyvensim, pamatysim. Gy
venime viskas keičiasi. Padėtis Bal
tarusijoje, manau, irgi keisis. Bet kas
gali pasakyti, kaip ir kada?

Liberalai p i k t i n a s i valdininkų armija
A t k e l t a iš 1 psl.
vadinti neišeina", — teigiama E. Ma
siulio trečiadienį išplatintame pareiš
kime.
Pasak liberalo, akivaizdu, kad G.
Kirkilo Vyriausybė tęsia savo pirmta
kių tradicijas ir toliau plečia mo
kesčių mokėtojų pinigais išlaikomą
biurokratinį aparatą, užuot siekusi
efektyvesnio jo darbo ir palaipsnio
mažinimo.
Tryliktoji Vyriausybė paliko ryš
kų pėdsaką daugindama valdininkų
klaną ir didindama valstybės išlaidas
jiems išlaikyti. Iš naujo patvirtinti
senieji ministrai tęsia tradiciją ir
prašo papildomų etatų, nors ne
užimtų vietų — tūkstančiai.
Per 3.5 metų valdininkų armija

padidėjo 5,500, o vien per pastaruo
sius pusantrų metų — 3,600. Vals
tybės tarnybos departamentas su
skaičiavo, kad šiemet pusmečiui bai
giantis valstybės tarnyboje buvo
4,700 laisvų etatų, trečiadienį rašo
dienraštis „Verslo žinios".
Tačiau trečiadienį Vyriausybės
posėdyje aplinkos ministras prašė dar
etatų jo valdomose srityse. Panašius
projektus jau parengusios Socialinės
apsaugos ir darbo bei kitos ministeri
jos.
Tūkstančiams laisvų etatų kas
met iš valstybės biudžeto numatomas
ir darbo užmokestis, kuris lieka ne
panaudotas metų pabaigoje. Toks, vė
liau pavadintas „sutaupytomis lėšo
mis", išdalijamas premijoms.

Moksleiviai buvo d i s k r i m i n u o j a m i
Atkelta iš 1 psl.
tam, kad parašytum rašinį. Tokių
problemų išvengė tie, kuriems šios
dienos iš tikrųjų kažką reiškia, jiems
nereikėjo sukti galvos, ką parašyti".
Toliau pareiškėjas darė išvadą,
kad „dalis abiturientų buvo diskrimi
nuoti, jiems sunkiau sekėsi įvykdyti
egzamino užduotį, negu kitiems".
. Tyrimo metu nustatyta, kad eg
zamino užduotis, reikalaujanti papa
sakoti apie Visų šventųjų dieną ir Kū
čias bei ką jos asmeniškai moksleiviui
reiškia, pažeidžia Lygių galimybių
įstatymą, nes asmenims, išpažįstan
tiems kitą religiją ar netikintiems,
sudėtinga aprašyti katalikiškos šven
tės apeigas, papročius, tradicijas, net
patiekalus, o tuo labiau išreikšti savo
santykį su šiomis šventėmis.
Ra>:r.:o a p i m l > 110—1B'1 žo
džiu yra akivaizdu? privalumas ka
talikams, nps kita religija išpažįstan

tis žmogus vargu ar galėtų tiek pa
rašyti. Toks teisinis reguliavimas, kai
asmeniui dėl jo religijos taikomos
prastesnės sąlygos, negu yra taiko
mos kitam asmeniui, pažeidžia kons
titucinį lygiateisiškumo principą.
Kontrolierė Aušrinė Burneikienė
nusprendė rekomenduoti Nacionali
niam egzaminų centrui, rengiant
brandos egzaminų užduotis, užtik
rinti vienodas sąlygas asmenims, ne
paisant jų amžiaus, lytinės orientaci
jos, negalios, rasės ar etninės priklau
somybės, religijos ar įsitikinimų.
Tarnyba primena, kad remiantis
Lygių galimybių įstatymu Švietimo
įstaigų, mokslo ir studijų institucijos
privalo užtikrinti vienodas sąlygas
asmenims nepaisant jų amžiaus, lyti
nės orientacijos, negalios, rasės ar et
ninės priklausomybės, religijos ar įsi
tikinimu, kai sudaromos, rengiamos,
tvirtinamos mokymo programos.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Europoje vis labiau įsigali karščiai

EUROPA

VARŠUVA
landų ūkininkai jau perspėjo, kad šie
Lenkijos prezidentas Lech Kamet dėl karščių nuims mažesnį derczynski antradienį pranešė, jog arti
lių.
Vokietijos šiaurėje dėl nusekusio miausiu metu Seimui bus pateiktas
vandens lygio apribota laivyba Elbės svarstyti įstatymas dėl nacionalinio
upe. Be to, dėl pakilusios vandens saugumo, kuriame numatoma gali
temperatūros sumažėjo prie upės vei mybė priverstinai išpirkti privačias
kiančių branduolinių elektros energi bendroves, galinčias kelti grėsmę ša
lies saugumui. Jis taip pat neatmetė
jos generatorių galingumo apimtys.
Dėl per smarkiai sušilusio van galimybės, jog esant reikalui valdžia
dens elektros energijos gamyba nu gali paskirti atstovus, kurie būtų įga
trūko Prancūzijos ir Ispanijos atomi lioti valdyti strategiškas svarbias
nėse jėgainėse. Vanduo jose naudoja bendroves. Toks žingsnis gali išgąs
mas aušinimui, tačiau atgal išleidžia dinti užsienio investuotojus. Savo
mo vandens temperatūra neturi vir | ruožtu europarlamentaras Dariusz
Rosati pareiškė, jog Varšuva apie tokį
šyti aplinkosaugos normų.
Italijos šiaurės vakaruose per naują sumanymą turės informuoti
Turino miestą praūžęs tornadas ap Europos Komisiją. D. Rosati nuomo
gadino apie pusšimtį automobilių ir ne, tokia situacija Europos Sąjungoje
yra neįsivaizduojama.
kelis namus.
Po ištisas dienas tvyrojusių ali
TBILISI
nančių karščių žemyne kilo itin ga
Salimais Abchazijos esančioje
lingos audros. Sekmadienį pietinę Vo
kietijos Bavarijos žemę užklupęs vie Kodorio tarpukalnėje, kur Gruzija
j mėgina nuginkluoti grupę maišti
sulas sužeidė septynis žmones.
Daugelyje Didžiosios Britanijos ninkų, naktį iš antradienio į trečiadalių, kur karščiai nesiliauja jau de I dienį per specialią policijos operaciją
šimt dienų iš eilės, savaitės viduryje buvo sužeisti keli Gruzijos vidaus rei
laukiama dar aukštesnės temperatū kalų ministerijos padalinio kariai.
Tarpukalnę iš dalies kontroliuoja
ros, bet artėjant savaitgaliui, ji turėtų
nuo Gruzijos atskilusi Abchazija, ku
kristi, žada sinoptikai.
Nacionalinė meteorologijos tar ri prie savo sienos Kodoryje dislokavo
nyba pranešė, kad trečiadienį Londo ginkluotas pajėgas ir pareiškė, kad
ne oras įkaito iki 34 laipsnių pagal puolimo atveju imsis „adekvačių
Celsijų — tai tik keliais laipsniais ma priemonių". Regione taip pat tarnau
žiau nei praėjusią savaitę užfiksuota ja Rusijos taikdariai.
rekordinė 36.5 laipsnio pagal Celsijų
liepos mėnesio temperatūra.
JAV
Nyderlanduose dėl karščių at
lygįIr taip keblią ūkininkų padėtį šauktos kasmetės keturdienės dvira
WASHINGTON, DC
dar labiau pablogino Vokietijos gyvū čių lenktynės „Fiets4daagse", turėju
Prezidentas George W. Bush
nų apsaugos federacija, paraginusi sios prasidėti antradieni. Organizato
dėl karščių sustabdyti gyvulių vežimą riai paskelbė, kad prognozuojami pareiškė, kad JAV stiprins Baghdad
— anot jos, policijai teko gelbėti kiau daugiau kaip 30 laipsnių karščiai ir dislokuotas ginkluotąsias pajėgas, o
les, kurios sunkvežimiui įstrigus eis didelė santykinė drėgmė, o tai reiš Irakas — savo saugumo personalą,
kia, jog ,.pavojus dalyvių sveikatai kad būtų pažabotas smurtas Irako
mo spūstyje vos nekrito iš troškulio.
sostinėje. Žurnalistams G. W. Bush
Lenkijos. Prancūzijos ir Nyder pernelyg didelis".
pasakė, kad tokį planą jis ir Irako mi
nistras pirmininkas Nuri al-Maliki
aptarė susitikę Baltuosiuose rūmuo
Romoje prasidėjo derybos dėl Libano
se. Į sostinę bus perkeliami daliniai iš
kitų Irako rajonų, pažymėjo jis. Pla
Atkelta iš 1 psl.
ropa tai padarytų.
ir Europos susitiko Romoje aptarti,
Žiniasklaidai pranešant apie de no tikslas — pažaboti sostinėje išpli
kaip nutraukti 15 dienų trunkantį vynis trečiadienį Libane žuvusius Iz tusi religinį smurtą.
konfliktą, kuris Libane jau pareikala raelio karius, JAV valstybės sekreto
vo 418 žmonių gyvybių, o Izraelyje — rės pavaduotojas Artimiesiems Ry
42.
tams David Welch sakė, kad ugnies
Izraelis į šią konferenciją nebuvo nutraukimas yra „skubos reikalas".
pakviestas, kaip ir ,,Hezbollah" ar jos
Prancūzija pateikė Jungtinių
sąjungininkai Sirija bei Iranas.
Tautų (JT) Saugumo Tarybos rezo
Arabų vadovai tikriausiai parei liucijos dėl ugnies nutraukimo pro
kalaus skubiai susitarti dėl taikos, jekto gaires. Užsienio reikalų minis
bet JAV ir Europos Sąjunga (ES) ma tras Philippe Douste-Blazy prancūzų
no, kad ilgalaikiam ugnies nutrauki radijui sakė paraginęs „pirma nu
mui sąlygos dabar nepalankios.
traukti karo veiksmus" ir paskui pra
Konferencijai, kurią stebi ir naf dėti „politines derybas".
tos rinkos, nerimaujančios dėl kon
Britų užsienio reikalų sekretorė.
flikto galimo išplitimo į naftą eks Margaret Beckett sakė, kad šios de
portuojančias šalis, pirmininkauja rybos turėtų padėti išspręsti „baisias
Italija ir JAV valstybės sekretorė humanitarines problemas" ir kad jų
Condoleezza Rice.
metu turėtų būti pateiktas planas ka
Italijos premjeras Romano Prodi rinius veiksmus nutraukti ilgalaikė
išreiškė viltį, kad derybos pralauš mis paliaubomis.
„smurto ratą" ir bus numatyti veiks
Vienas „Hezbollah" vadovas sa
mai dėl saugumo ir humanitarinės kė, kad partizanai „pavargo" nuo to
pagalbos teikimo civiliams gyvento kių kalbų. „Mūsų laukiantis kelias
jams „koridoriaus". Taip pat turėtų yra paprastas ir su Roma nesusijęs.
įvykti diskusija dėl tarptautinių pa Pirmiausia Izraelis privalo nutraukti
jėgų prie Izraelio ir Libano sienos.
savo atakas prieš Libaną",— sakė jis
R. Prodi smerkė , jėgas regione, laikraščiui „Corriere della Serą".
kurios stengiasi sukelti įtampą ir iš
Tikimasi, kad per derybas Ro
provokuoti nesaugumą", tačiau tie moje didžiausias dėmesys bus skiria
siai nepavadino „Hezbollah" teroris mas tam, kokias naujas tarptautines
tais, nors Izraelis seniai nori, kad Eu pajėgas būtų galima dislokuoti.

Paryžius,
liepos
25
d.
(AFP/BNS) — Antradienį europie
čiams teko kęsti dar vieną kepinan
čios saulės ir kylančių termometro
stulpelių dieną — per pastarąsias dvi
savaites maždaug 40 žmonių gyvybių
pareikalavusi karščio banga tik stip
rėjo.
Po savaitgalio, kai užėjusios aud
ros karščio išvargintiems žmonėms
trumpam atnešė atgaivos, oro tempe
ratūra toliau ryžtingai artinosi prie
trečiadienj ar ketvirtadieni progno
zuojamo pasiekti apogėjaus.
Karštųjų taškų, kuriuose tempe
ratūra perkopė 35 laipsnių pagal Cel
sijų ribą, buvo užfiksuota pietinėje Is
panijoje, Pietvakarių Prancūzijoje ir
Šiaurės Vakarų Italijoje. Manoma,
kad 30-35 laipsnių pagal Celsijų tem
peratūra laikysis plačiame žemyno
ruože, nusidriekusiame nuo rytinės
Prancūzijos pakrantės iki Lenkijos.
Vyriausybės ir medicinos tarny
bos skuba užkirsti kelią galimiems
mirties atvejams — per karščius svei
kata itin rizikuoja garbaus amžiaus
sulaukę žmonės.
Tokios sunkios oro sąlygos kelia
galvos skausmą ir renginių organiza
toriams, ūkininkams bei elektros
energijos gamintojams.
Prognozuojama, kad Vokietijos
pietvakariuose bei aplinkui sostinę
Berlyną ketvirtadieni oro tempera
tūra sieks 39 laipsnius pagal Celsijų
ir, pasak sinoptikų, veikiausiai pra
noks 2003 metais pasiektą rekordini

ARTIMIEJI RYTAI
BAGHDAD
Nuverstasis Irako prezidentas
Saddam Hussein pareiškė, kad no
rėtų būti sušaudytas, o ne pakartas,
jei teisme dėl nusikaltimų žmonišku
mui bus pripažintas kaltu. Buvusio
Irako diktatoriaus gynybos komanda
ir dar septyni teisiamieji vėl boikota
vo paskutinį prie pabaigos artėjan
čio teismo posėdį. 69 metų S. Hussein
bado streiką paskelbė protestuoda
mas prieš, jo teigimu, nesąžiningą
teismą. Šiuo metu jis yra priverstinai
maitinamas per vamzdelį.
JERUZALĖ
Buvęs Izraelio ministras pir
mininkas Ariel Sharon buvo per
keltas į ligoninės reanimaciją, nes pa
blogėjo jo būklė, pranešė ligoninės
atstovė spaudai. 78 metų A. Sharon
nuo sausio mėnesio yra ištiktas ko
mos. Sekmadienį ligoninės ,,Tel
Hashomer", esančios netoli Tel Avi
vo, gydytojai buvo nurodę, kad jo or
ganizme pradėjo kauptis skysčiai bei
sutriko inkstų funkcionavimas.

AFRIKA
CAIRO
Egiptas trečiadienį pažymėjo 50ąsias Sueco kanalo, ekonomiškai ir
strategiškai svarbaus Viduržemio ir
Raudonąją jūras jungiančio vandens
kelio nacionalizacijos metines. Kana
las buvo pastatytas vadovaujant
prancūzų diplomatui Ferdinand de
Lesseps ir inauguruotas 1869 metais.
Kanalas, kurio bendras ilgis —
190.25 kilometro, yra ilgiausias pa
saulyje šliuzų neturintis kanalas.
Sueco kanalą kerta 7 proc. pasaulio
jūrinio transporto.
BANJUL
Gambijos prezidentas Yahya
Jammeh paskelbė ketinantis pradėti
įgyvendinti naują ekonominę strate
giją, pavadintą „Gambija — Afrikos
Silicio slėnis", ir šią nedidukę Vakarų
Afrikos šalį paversti pasauline galiū
ne. Buvęs imtynininkas ir paukščių
mylėtojas Y. Jammeh, planuojantis
valdyti dar tris dešimtmečius, teigia,
kad vyriausybė leis šalyje kurtis įmo
nėms nemokant mokesčių ir kurti
darbo vietas.
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KRIKŠČIONIŠKA LAISVE
KUN. VIKTORAS
RIMŠELIS, MIC
Naujojo T e s t a m e n t o knygose
laisvas žmogaus apsisprendimas pri
i m a m a s kaip gyvenimo faktas. Pats
Kristus, kalbėdamas apie Jeruzalę,
sako: „Kiek kartų aš norėjau surink
ti tavo vaikus, kaip višta surenka
savo viščiukus po sparnais, ir tu ne
norėjai" (Mt. 23, 37). Jis pats verčiau
pasirinko kryžiaus mirtį, negu pri
vertė savo tautą, kad ji priimtų Jo
pasiuntinybę ir tikėjimą. Taip žmo
gaus laisvė gali būti panaudota blo
gio įvykdymui pasaulyje ir paties
savęs pražūčiai, kaip atsitiko su
J u d u , kuris išdavė Kristų ir paskui
pasikorė. Pagal šv. Pauliaus moky
mą, krikščionybės priėmimas visiš
kai priklauso nuo žmogaus valios.
J i s korintiečiams antrajame laiške
rašo: „Mes einame pasiuntinių pa
reigas Kristaus vietoje, lyg kad Die
vas ragintų per mus. Mes maldau
j a m e Kristaus vardu; susiderinkite
su Dievu" (2 Kor. 5, 20). Krikščio
nybės skelbime negalima panaudoti
jėgos ir priespaudos prieš laisvą
žmogaus valią, nes ir Dievas, turė
d a m a s visą jėgą ir visą tiesą, savo
jėgos prieš žmogaus laisvę niekada
nenaudojo. Priimti tikėjimą reikia
Dievo malonės, bet ji laisvės žmogu
je nepažeidžia. Tikėjimo ir išganymo
darbe t a r p Dievo ir žmogaus vyksta
dialogas, kur abi pusės pasisako
laisvai, kaip šv. Augustinas- pa
reiškė, sakydamas: „Sukūrei tu ma
ne, Dieve, be manęs, bet išganyti be
manęs negali".
N u p u o l u s i a m e žmoguje, kaip
daugeliu atvejų Naujojo Testamento
Šv. R a š t a s liudija, laisvą apsi
sprendimą išganymo kelyje tramdo
žmogaus priešininkė piktoji dvasia,
Dievui priešingas pasaulis, t.y. nuo
Dievo atkritusi žmonija, asmeninės
silpnybės, kūno netvarkingi palinki
mai. Romiečiams laiške šv. Paulius
rašo: „Kūno siekimai priešiški Die
vui; jie nepaklūsta Dievo įstatymui"
(Rm. 8, 7).
Kad laisvas apsisprendimas ir
gero įvykdymas a t r a n d a kliūčių
paties žmogaus viduje, buvo žinoma
ne tik žydų tautai, bet ir pagonims.
Senovės Romos poetas Ovidijus tai
išreiškė, sakydamas, kad, nors ma
tąs, kas yra gera, bet pasirenkąs,
kas yra bloga. Krikščionis, pagal šv.
Pauliaus žodžius, gali viską tame,
kuris jį stiprina, o už savo darbus
visada prisiima atsakomybę ir dėl jų
bus teisiamas, kaip pats Kristus yra
pasakęs, kalbėdamas apie paskutinį
teismą. Žmogui laisvė yra taip bran
gi, kad jis už ją yra pasiruošęs ati
duoti savo gyvybę. Bet ji neša su sa
vimi ir atsakomybę. Kai žmogus pa
j u n t a nuodėmės grėsmę, jam tada
atrodo sunku būti laisvam. Dosto
jevskis brolių Karamazovų veikale
leidžia inkvizitoriui teigė, kad žmo
gui bus nepakeliama būti laisvam. O
mūsų laikų ateistinio egzistencializ
mo filosofas J. Sartre, kalbėdamas
apie žmogaus apsisprendimą savo
mis jėgomis, sako, kad žmogus yra
p a s m e r k t a s būti laisvu. Taigi pagal
jį išeitų, kad geriau tos laisvės
neturėti.
Krikščioniškoji laisvės samprata
yra visai naujas laisves atskleidi
mas, ko pasaulis prieš Kristaus

atėjimą nežinojo. Tos krikščioniško
sios laisvės pagrinde yra tikėjimas į
Kristų: „Jei laikysitės mano mokslo,
jūs iš tikro būsite mano mokiniai; jūs
pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus
laisvus" (Jn. 8-31) Šv. Paulius
antrajame laiške korintiečiams rašo,
kad „Viešpats yra Dvasia, o kur
Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė". Šią
Viešpaties Dvasią ir laisvę krikščio
nis gauna krikšto sakramentu, kai
jis tampa Dievo vaiku. O Dievo vai
kų laisvė, apie kurią kalba šv. Pau
lius, vyksta pasaulyje pamažu ir
palaipsniui atsiskleidžia įvairiose
gyvenimo srityse. Visų pirma jau per
krikštą krikščionis tampa laisvu nuo
nuodėmės vergijos. Pagal šv. Pau
liaus mokymą, per gimtąją nuodėmę
ir savo asmenines nuodėmes mes
esame tarsi parduodami vergai. Bet
krikščionyje nuodėmė daugiau ne
viešpataus ir visi gundymai į nuo
dėmę neperžengs mūsų jėgų, kaip jis
korintiečiams rašo: „Jis neleis jūsų
mėginti virš jūsų jėgų, bet padarys,
kad galėtumėte atlaikyti išmėgi
nimą" (1 Kor. 10,13).
Su laisve nuo nuodėmės eina
laisvė nuo mirties, nes „atpildas už
nuodėmę — mirtis, o Dievo malonės
dovana — amžinasis gyvenimas"
(Rm. 6, 23). Dievo Dvasia, tiesa,
nepanaikino mirties šiame pasauly
je, bet laikų pabaigoje ta pati Dvasia
prikels kūnus amžinam gyvenimui.
Tada mirtis, kaip paskutinis priešas,
bus nugalėta. Šv. Raštas kalba apie
piktosios dvasios viešpatavimą ir
apie žmonių j a i vergavimą. Kristaus
atpirkimu krikščionis tampa laisvu
nuo vergijos tai dvasiai. Žmogus
neturi krikščioniškos laisvės, jei jis
neturi laisvės nuo kūnų pageidimų,
kurie kovoja prieš dvasią. Tą laisvę
turi kiekvienas įsigyti, ir tai yra
krikščionio pareiga būti laisvu pagal
proto, apšviesto tikėjimo tiesomis
reikalavimus. Čia jį turi išlaisvinti
tiesa iš kūno įstatymo, kuris yra
priešingas dvasios įstatymui. Krikš
čionybė kūno kilnumo niekada ne
paneigė, tik visada pripažino dvasios
pirmenybę. Kūnas yra Šventosios
Dvasios šventovė ir jis kelsis pas
kutinę dieną garbingam gyvenimui.
Ir tai bus visų pirma dvasios laimėji
mas, kuriame ir kūnas dalyvaus.
Kristaus apreikštoji tiesa siekia
padaryti mus visus laisvais, bet ta
tiesa visų pirma turi ateiti ir pasiek
ti žmogaus sielą be prievartos. Ant
rasis Vatikano susirinkimas paskel
bė, kad žmogaus asmuo turi teisę į
religinę laisvę, ir sako: „tos laisvės
esmė glūdi tame, kad visi žmonės
privalo būti apsaugoti tiek nuo
atskirų žmonių prievartos, tiek nuo
socialinių grupių ir bet kokios žmo
nių valdžios prievartos, kad tuo bū
du religiniuose dalykuose niekas
nebūtų verčiamas elgtis prieš savo
sąžinę ir nebūtų trukdomas elgtis
pagal savo sąžinę (Relig. Lais. Deki.
nr. 2). „Šis mokslas, — kaip nuta
rime apie religijos laisvę sakoma, —
savo šaknis t u r i šventajam apreiš
kime. Nors apreiškimas tiesiogiai
nekalba apie teisę į apsaugą nuo išo
rinės prievartos religiniuose daly
kuose, tačiau žmogaus asmens vertę
jis atskleidžia visu platumu, parody
damas, kaip Kristus atsižvelgdavo į
žmogaus laisvę, įpareigodamas ti
kėti Dievo žodžiu" (nr. 9).

Vilniaus katedra 2006-ųjų metų vasarą.

Jono Urbono nuotrauka.

Dideli lūkesčiai skatina
nusivylimą
Naujausio tyrimo r e z u l t a t a i
Vis dėlto tyrimo autoriai pažy
rodo, kad porų, kurios turi susida mi, kad mažinti lūkesčius partnerio
riusios tikslų savo santykių su atžvilgiu rekomenduojama ne vi
būsimu vyru a r žmona vaizdą (net soms poroms.
jei tas vaizdas nėra idealus), pa
Sutuoktiniai, kurie tyrimo pra
sitenkinimas šeimyniniu gyvenimu džioje pasižymėjo gerais tarpasme
sumažėjo kur k a s labiau nei tų, ninio bendravimo sugebėjimais, bet
kurie vienas į kitą žvelgia pro daug iš savo santuokos nesitikėjo,
rožinius akinius.
greičiau ir labiau j a nusivildavo
„Vyras ir žmona turi turėti ati negu tie, kurie nuo pat pradžių su
tinkamą supratimą apie savo san gebėjo bendrauti ir daug vienas iš
tykių stiprybes ir silpnybes. Pa kito tikėjosi.
sitenkinimas staigiai mažėja, kai
Mokslininkai aiškino, kad vien
susidarytas idealus vaizdinys neati tik gerų bendravimo įgūdžių sėk
tinka tikrovės", — teigia moks mingam šeimyniniam gyvenimui
lininkas J. M a k n a i t i s , ketverius nepakanka. „Gerai sutariantys, bet
metus tyręs 82 jaunavedžių poras.
daug vienas iš kito nesitikintys part
Tyrimo r e z u l t a t a i įrodo, k a d neriai prilygsta studentui, turinčiam
dideli lūkesčiai būsimai ar esamai sugebėjimų gauti aukščiausius ba
santuokai ne visada rekomenduoti lus. Jei jis nesitiki jų gauti, nesisten
ni. Ištyrus ką tik susituokusių porų gia, nesimoko, tai ir negauna. Savo
tarpusavio konfliktų ir problemų ruožtu vienas kitą gerai pažįstantys,
sprendimo sugebėjimus, pasitenki sėkmingai bendraujantys, mokantys
nimą naujai s u k u r t u šeimyniniu spręsti kylančias problemas, bet
gyvenimu, ateities ir partnerio elge daug iš santuokos nesitikintys vyras
sio lūkesčiais, taip pat polinkius ir žmona gali nepanaudoti visų savo
kaltinti vyrą a r žmoną dėl kylančių turimų sugebėjimų gražiam ir ku
bendro gyvenimo sunkumų, paaiš pinam pasitenkinimo gyvenimui
kėjo, kad tyrimo dalyviai, kurie labai kurti", — įsitikinę mokslininkai.
tikėjosi būti laimingi susituokę, bet
Tyrimo moralas jaunavedžiams
neturėjo gerų bendravimo ir prob galėtų būti toks: stengtis kuo geriau
lemų sprendimo įgūdžių, greitai ir pažinti vienas kitą prieš santuoką,
gana smarkiai nusivildavo savo gana daug iš jos tikėtis ir niekada
šeimyniniu gyvenimu. Taigi jiems nesiliauti puoselėti tarpusavio bend
būtų buvę pravartu jau iš anksto ravimo.
kelti mažiau reikalavimų savo part
neriui ir bendrai ateičiai.
„Klaipėda"

Skelbimai
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KITU ŽVILGSNIU
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius)

KALTINĖNŲ AKMENĖLIS
Kartais kalnuose mažas nurie
dėjęs akmenėlis sukelia didelę griū
tį. Kartais širdin įkritęs skaudus
akmenėlis irgi sukelia nemažą min
čių laviną... Taip atsitiko ir šių
eilučių autoriui, negalinčiam ramiai
stebėti, kaip sadistiškai, be ceremo
nijų iš Kaltinėnų parapijos išmeta
mas vienas geriausių Lietuvos ku
nigų — Petras Linkevičius. Dvasi
ninkas, kuris prikėlė šį nedidelį
Žemaitijos miestelį naujam gyveni
mui, pastatydamas jaukią bažnyčią
su prisikėlusiu Kristumi altoriuje,
sukurdamas senelių prieglaudų tin
klą, sveikatos ir reabilitacijos centrą
ir t.t. Jį visada matydavau, kaip
pavyzdį, kaip tikrą ganytoją, kuris
ne žodžiais, o darbais myli. Pas jį
važiuodavau rūpesčių prispaustas ar
šiaip su vaikais, pasikalbėti ar iš
pažinties... Pasiklausyti sielą gy
dančio vargonavimo. Juokais su
draugais jį vadindavom „Lietuvos
popiežium" — mažas, kuklus, nekon
fliktuojantis ir nearogantiškas.
Nedėstantis „tiesų" iš aukšto — toks
nuolankaus ir atsidavusio Dievo
tarno Petro Linkevičiaus darbas
Kaltinėnų parapijoje priminė kitą
dzūką — šviesaus atminimo kardi
nolą a. a. Vincentą Sladkevičių, atvi
ros širdies ir begalinės meilės gany
toją.
Kodėl jį reikėjo išmesti iš šio
šviesos židinio, dar ciniškai liepiant
pasirašyti, kad į Kaltinėnų parapiją
ir kojos nekels — sudėtingas klausi
mas. Kodėl reikia paskirti į jo vietą
besikumščiuojantį, visiškai kitokios
dvasinės prigimties kunigą, kuris,
vos atvykęs, ima naikinti senelių
prieglaudas ir visa tai, kas Petro
Linkevičiaus aštuoniolika metų
buvo taip nuoširdžiai kurta?
Šis įvykis keistai sutampa su
kito nuostabaus, charizmatiško ku
nigo — tėvo Antano Saulaičio iškė
limu Čikagon iš Vilniaus Šv. Jonų
bažnyčios. Irgi nesuvokiamas reiš
kinys — galvoji, gal čia koks nors
hierarchijos psichinis sutrikimas?
Kam pjauti šaką, ant kurios lyg ir
dar galima būtų pasėdėti? Ar taip
didinamas bažnyčios populiarumas?
Tikrai ne... Gal taip su populiariais
kunigais suveda sąskaitas tie, kurie
savo darbais nepelnė tokios žmonių
meilės ir pasitikėjimo? Gal konku
rencijos baimė, ar vadovavimo kom
pleksai...
Daug klausimų ir spėliojimų.
Vieną tokią hipotezę susigalvojau ir
aš: Bažnyčia, kaip ir bet koks kitas
reiškinys turi dvi puses — teigiamą
ir neigiamą. Teigiama — gailes
tingumas, meilė, švietimas, atjauta,
tarnavimas, pasiaukojimas, žmonių
vedimas Dievo meilės link. Lietuvos
dvasingumo kėlimas, kovojimas su
nusigėrimu, žiaurumu. Psichologinė
pagalba išsiskyrusiems, gyvenimo
palaužtiems ir t.t. Tai daroma įvai
riai: žodžiu, giedojimu, malda bei
veiksmu, pvz., steigiant globos na
mus, kaip tai Kaltinėnuose darė
Petras Linkevičius.
Ir neigiama Bažnyčios veiklos
pusė — arogancija, noras valdyti,
jautimasis aukščiau kitų. Dar pa
minėtinas natūralaus dieviško sek
sualumo užspaudimas — nopaslaptis. kad čia itin ?pros salyg'os beveik

legaliai iškrypėlių veiklai. Kartais
net nežinai, pas kokios orientacijos
kunigėlį leisiu savo vaiką ir kokią
pasąmoninę informaciją tas meiliai
šypsodamasis perduoda, šiltai glos
tydamas vaiko galvelę.
Kitas itin skaudus momentas —
puikybė, apie kurią prieš pat mirtį
„Lietuvos ryto" žurnalistei yra kal
bėjęs monsinjoras K. Vasiliauskas
(kažkada, beje, labai panašiai hierarchų iš arkikatedros išmestas):
„Kunigai, kurie neišvengė pui
kybės, mano turį tiesos monopolį ir
esą šventesni už kitus, daro di
džiausią nuodėmę ir atstumia ti
kinčiuosius.
Dabar nebedalyvauju dvasi
ninkų baliuose, nes niekur man taip
nėra liūdna, kaip ten. Mane domina
šventės, kur yra 'širdžių ir protų
puota'. Religija šiandien — daugu
mai tik formalumai.
Iš tiesų arkikatedroje nesijau
čiau savo vietoje. Čia reikėjo būti ir
šeimininku, tvarkyti buitinius rei
kalus. O man visada svarbiau dva
siškai bendrauti su žmonėmis.
Man buvo svarbu gyvas bend
ravimas su žmonėmis. Arkivyskupui
— gal iškilmingos ceremonijos. Aš
norėdavau, kad vaikai ateitų prie
altoriaus, susiglaustų. O arkivysku
pas manė, kad toji aukštoji presbi
terija, kur jis meldžiasi, skirta tik
aukštiems dvasininkams ir tik jis
turi teisę ten būti. Net tėvai būdavo
išvaromi už kolonų. Man neįdomu,
jeigu jau vaikams vietos nėra".
Dvasinėse knygose kartais nu
rodoma labai elementari takoskyra
tarp dieviškosios veiklos ir šėto
niškosios: Dievas pakelia, išlaisvina,
laimina ir myli, o šėtonas įkalina ir
nori valdyti, kontroliuoti, bausti.
Pagal šį aspektą kartais stebiu ir
kunigų veiklą — tai tėvas A. Saulaitis, kunigas P. Linkevičius man
visada buvo ir yra dieviškosios
šviesos nešėjai.
O ką daryti mums, tikintie
siems, kad ši Lietuvoje veikianti
Vatikano institucija paisytų ir
Lietuvos piliečių valios? Tėvas A.
Saulaitis per radiją anądien kalbėjo,
kad bendruomenės turi teisę reika
lauti, prašyti, kad kunigai būtų
paliekami, o kardinolas A. J. Bačkis
„Delfyje" teigė priešingai. (Beje, iš
šešių šimtų komentarų, regis, nera
dau nė vieno, pasisakančio už kardi
nolo poziciją!)
Taigi, ką daryti? Juokingiausias
(fhmis) būdas būtų suprasti, kad
yra ir kitų galimybių būti klebonu
Kaltinėnų parapijoje. Tarkim — jei
žmonės suaukotų pinigų ir nupirktų
sklypą, kuriame pastatytų mažą
koplylėlę ir padovanotų ją Petrui
Linkevičiui. Jis tevažiuoja sau ir kle
bonauja, kaip Lietuvos žmonių dva
sininkas. Ir teprižiūri tuos senelius
senelių namuose, kol jų neišvaikė
naujasis klebonas. Čia, be abejo, juo
kai. Geriau būtų, jei nereiktų imtis
radikalių priemonių, o Bažnyčia pati
imtų žmoniškėti. Tik ar pajėgi ji
dabar tai padaryti, ar reikia palauk
ti, kol išmirs senos orientacijos
žmonių sielų kontrolieriai bei dikta
toriai, o ateis širdžių kunigai, meilės
nešėjai...

Stuburo ir skausmo ligos

Širdies ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA, MD

VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab.tel. 773-471 -3300

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
Eik Grove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Vidaus ligos

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

H)MUNDAS VTŽ3NAS, M.D., S.C.

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArcherAve.Sts.5r6
Chicago. IL 60638

EUGBJE C. DECKEa DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Tel. 773-229-9965

Lietuvėms sutvarkys dantis už prieinamą kainą.
Susitarimu kabėti angiskai arba lietuviškai.

Valandos pagal susitarimą

4647 W. 103 St. Oalc Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

Akių ligų specialistai
ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIU UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500
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Lietuvių kalbos
kertelė
Ilgi žodžiai ir trumpi žodelyčiai
i
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ANTANAS KLIMAS
Vienas mano studentas, kuris bu
vo pramokęs keliolika įvairių kalbų,
mėgdavo daryti įvairius kalbų paly
ginimus, lyg ir kalbų žaidimus. Jis
turėjo prisirinkęs kelių kalbų labai
ilgų ir labai trumpų žodžių. Jam —
kaip ir ras. Mark Twain — labai pa
tikdavo ilgi, sudurtiniai vokiečių
kalbos žodžiai, pvz., Kriminalhauptkommissar, Lebensversicherunggesellschaft ir pan. (Žino
ma, čia yra tik rašybos klausimas,
nes būtų įmanoma tuos žodžius ra
šyti ir atskirai. Pvz., angliškai: life
insurance company
Šis labai gabus studentas pra
moko ir lietuviškai. Jis man vieną
kartą parodė tokius sąrašus: žmo
gaus kūno dalių pavadinimai angliš
kai ir lietuviškai. Anglų kalboje
daug žmogaus kūno dalių pavadini
mų yra trumpi, vienskiemeniai:
head, ear, eye, nose, mouth, lip,
tooth, neck, arm, hand, hip, leg,
knee, foot ir t.t. O lietuvių kalboje
visi tie žodžiai yra dviejų skiemenų:
galva, ausis, akis, nosis, burna ir
t.t. Teisybė, ir anglų kalboje yra keli
dviskiemeniai žodžiai: forehead,
elbow, stomach ir pan.
Tai įvyko todėl, kadangi lietuvių
kalba išlaikė visų tų daiktavardžių
šaknį ir galūnę, o anglų kalba tų
žodžių galūnes prarado, numetė.
Taigi: dabartinėje bendrinėje
lietuvių kalboje nėra nė vieno
vienskiemenio daiktavardžio bei
būdvardžio.
(Tarp kitko, daiktavardis šuo be
veik visoje Lietuvoje tariamas šuva...)
Lietuvių kalbos veiksmažodžio
sistemoje yra viena forma, kuri vi
suomet yra vieno skiemens: dviskie
menių veiksmažodžių būsimojo laiko
3-sis asmuo: bus, eis, dirbs, virs,
šauks, rėks ir t.t.
Du skaitvardžiai yra vienskie
meniai: du (dvi), trys...
Visi lietuvių kalbos pagrindiniai
asmeniniai įvardžiai yra irgi trumpi,
vieno skiemens: aš, tu, jis, ji, mes,
jūs, jie, jos. Yra ir daugiau trumpų
įvardžių: kas, tas, ta, toks, pats...
Didelė dalis lietuvių kalbos prie

i

linksnių — kaip ir kitose indoeuro
piečių kalbose — yra trumpi, vieno
skiemens:
a. Su kilmininku: ant, be, dėl,
iš, link, nuo, prie, tarp, virš...
b. Su galininku: i, pas, per, pro...
c. Su įnagininku: su, ties...
Yra ir keli ilgesni prielinksniai:
apie, aplink, anapus, šiapus...
Daugelis lietuvių kalbos jung
tukų yra taip pat vienskiemeniai: ar,
bei, ir, nei, o, jei, jog, kad, nes, norsw
Taip pat ir dauguma jaustukų
yra trumpi: ai, ak, ė, na, nu, o, oi, va~.
O jau ištiktukai beveik 99 proc.
yra vieno skiemens: bakst, brakšt,
činkt, pliaukšt, pokšt, žybt... Tik
vienas kitas yra ilgesnis: keberiokšt ir pan.
Kaip matėme, ir lietuvių kalboje
galima „surasti" neilgų sakinukų,
kurie susideda vien iš vienskieme
nių žodžių:
Kas gi ten jau bus? — Tik jie
ir jos...
Kur jie ten dirbs? — Jie tik
čia dirbs...
Anglų kalboje, žinoma, galima
surasti daug sakinių su vien tik
trumpais vienskiemeniais žodžiais:
Where did you meet him? — I
met him here.
When he came home late lašt
night, his old dog met him at the
door ir t.t.
Reikia Čia pat pridėti, kad ir
anglų kalboje yra daug labai ilgų
žodžių. Pvz., independent, discrimination, determination, incompetent, insubordination, psychologically, immunization, ir t.t.
Visi šie ilgi žodžiai yra skoliniai iš
lotynų, graikų bei kitų kalbų.
Pastabos. 1. Kai angliškai kalba
ma apie kasdienius dalykus, daug žo
džių paprastai bus trumpi. O kai tik
„nuklystama" į politiką, kultūrą, me
ną, literatūrą, mokslus, filosofiją, tei
sę, tai didelė dalis bus ilgi žodžiai, pa
siskolinti iš graikų, lotynų ir kitų
kalbų.
2. Šiuo metu keli Lietuvos kal
bininkai teigia, kad ilgiausias lietu
vių kalbos žodis esąs — nebeprisikiškiakopūstaudavome = 12 skie
menų...
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ATSAKYMAI D Ė L KALTINIMŲ
Neturėjau ramybės, kai per
skaičiau Antano Paužuolio straipsnį
„Amerikos lietuvyje", kad buvęs Švč.
M. Marijos Gimimo parapijos kle
bonas ir administratorius paliko
394,000 dol. slaptų skolų sumą.
Gerbiamas Antanai, Jūs buvote fi
nansų komiteto narys per mano tre
jus darbo metus ir kiekvieną mėnesį
dalyvavote visuose posėdžiuose. Jūs
žinojote visas pajamas ir išlaidas.
Prieš man užimant administrato
riaus pareigas, arkivyskupija pasky
rė Mr. William O'Brien buhalteriu.
Jis dirbo per mano trejus metus ir
tiktai 2006 m. sausio 1 d. atsistaty
dino iš savo pareigų.
Per tuos trejus metus Mr.
O'Brien pranešė mėnesines pajamas
ir išlaidas. Ko Jūs nesupratote, jis
paaiškino. Metų pabaigoje Jūs su
kitais nariais patvirtinote metinę
finansų apyskaitą. Man trejus metus
ėjus administratoriaus pareigas,
gavau žinią, kad esu išleidžiamas į
pensiją ir reikia paskirti parapijai
kleboną. (Aš jau buvau išėjęs į pensi
ją 1997 m., bet dėl susidariusių ap
linkybių buvau prašytas sugrįžti į
parapiją kaip administratorius.)
Kadangi buvo pageidaujama gauti
lietuvį kleboną, aš pakalbinau kelis
lietuvių kilmės kunigus. Iš visų tik
vienas domėjosi šiomis pareigomis.
Pasikviečiau dabartinį kleboną į
savo namus, kad suteikčiau visus
duomenis apie parapiją.
Pirmiausia paaiškinau dėl mo
kyklos padėties, kad mokykla yra
našta parapijai. Tuo metu 51 proc.
mokyklos mokinių buvo nekatalikai.
Nors ir turime būti misionieriai,
mokykla negali išsilaikyti be finan
sinės paramos. Mokykla, norėdami
sutelkti lėšų, turi ruošti loterijas ar
kitokias pramogas — pajamos ma
žos. Perspėjau, kad nebankrutuotų
parapijos, išlaikydamos mokyklą.
Jeigu arkivyskupija nori, kad mo
kykla veiktų, ji turi duoti finansinę
paramą. Šioje apylinkėje labai pasi
keitė demografinė sudėtis, tuo pačiu
parapijinių mokyklų padėtis. Nuo
35-tos iki 87-tos gatvės, ir nuo
Ashland (1600 vak.) iki California
gatvės (2800 vak.), veikia tik dvi
katalikiškos mokyklos — Town of
Lake rajone Šv. Juozapo ir mūsų,
Švč. M. Marijos Gimimo parapijos
mokykla. Taigi yra 14 parapijų ir tik

Kun. Jonas Kuzinskas

dvi turi mokyklas.
Eidamas administratoriaus pa
reigas trejus metus, nepaisant, kad
parapija turėjo pridėti nuo 30,000 iki
60,000 dol. mokyklos išlaikymui iš
parapijos iždo, mokykla turėjo
pasiskolinti iš arkivyskupijos, kad
išsilaikytų. Skolos buvo tokios: kai
atėjau į parapiją sužinojau, kad
mokykla per ankstesnio klebono
paskutinius metus buvo pasiskoli
nusi 50,097 dol. (2000 m.—2001 m.).
Per mano trejus metus mokykla
pasiskolino: 43,360 dol. (2001 m.—
2002 m.); 44,541 dol. (2002 m.—2003
m.), 53,102 dol. (2003 m.—2004 m.).
Iš viso mokykla buvo pasiskoli
nusi 191,100 dol. Antanai, rašote,
kad mokyklos skolų buvo 334,175
dol.
Nežinau, iš kur parapija gavo
naujas sąskaitas, paskelbtas 2005
m. gruodžio 4 d. parapijos biuleteny
je. Rašoma, kad rugsėjo mėnesį buvo
pranešta klebonui nesumokėtų
skolų: 2001 m.—2002 m. — 425,550
dol., 2002 m.—2003 m. — 100,333
dol., 2003 m.—2004 m. 83,810 dol.
Tai atrodo, kad palikau skolų —
609,693 dol.
Per dabartinio klebono pirmus
metus mokykla pasiskolino (2004
m.—2005 m.) 107,477 dol. Vadinasi,
parapija turi 717,170 dol. skolų.
Neįmanoma!
Nežinau, iš kur atsirado 394,000
dol. skolos. Jeigu kas norėtų pa
tikrinti mano duotas sumas, galite
atsiskleisti tų metų finansines apys
kaitas arba pasiteirauti Mr. William

PATRIOTINES POEZIJOS KONKURSAS
IŠEIVIJOS JAUNIMUI

O'Brien, buhalterio, kuris tvarkė
visas pajamas ir išlaidas prieš mano
atvykimą į parapiją ir pasiliko iki
šių metų sausio 1 d. Klebonui arba
administratoriui baigiant kadenciją,
arkivyskupija atsiunčia buhalterius,
kad patikrintų finansines apys
kaitas. Man buvo pranešta, kad
viskas buvo tvarkoje.
Milenijaus finansinės akcijos
metu gautomis lėšomis atlikau rei
kalingus remontus — bažnyčios sto
gas, zakristijų tinkavimas, dažymas
ir taip toliau. Tik vienas .projektas
liko neatliktas — tai naujas stogas
mokyklai. Įvertinimas buvo 50,000
dol. Palikau 309,000 dol. rezervą
ižde. Buvo užtektinai pinigų. Mo
kyklos stogo dar nėra.
Paprastai arkivyskupija rei
kalauja, kad būtų metinė finansinė
apyskaita (paskelbta rugpjūčio mė
nesį). Šįmet parapijos metinė apys
kaita dėl 2004—2005 m. buvo pas
kelbta tik 2006 m. sausio 8 d.
Parapijos metinė
finansinė
apyskaita rodo, kad mokyklai liko
43,105 dol. pelno, o per tą laikotarpį
mokykla buvo pasiskolinusi iš arki
vyskupijos 107,477 dol. Ar galėjo mo
kykla susimokėti 107,477 dol. skolą
ir pasilikti pelno? Žiūrint į parapijos
pajamas ir išlaidas, apyskaita rodo,
kad parapija turėjo 87,134 dol.

trūkumo. Visos sąskaitos ižde dėl
ateinančių metų bendrai sudaro
141,242 dol. Palikau 309,000 dol.
rezervų. Tai kur 167,758 dol. buvo
panaudoti? Remontų ir didelių
darbų nebuvo. Mokyklai dar nėra
naujo stogo. Jeigu tie pinigai buvo
panaudoti pagražinimui, finansinė
apyskaita tą turėtų parodyti.
Gerbiamas Antanai, jeigu Jūs
esate finansų komiteto ar parapijos
tarybos narys — ar Jūs ir kiti nariai
nepatvirtinate piniginių paskel
bimų?
Daug metų atidaviau, ištikimai
tarnaudamas Bažnyčiai ir arki
vyskupijai. Buvau kelių parapijų
klebonas. Išėjus į pensiją, buvau
arkivyskupijos paprašytas pagelbėti
Švč. M. Marijos Gimimo parapijai jai
sunkiu metu. Šitokios finansinės
ataskaitos ir Jūsų komentarai nepel
nytai aptemdo mano gerą vardą:
kaip kunigo ir kaip žmogaus, besi
rūpinančio Bažnyčios gerove. Atro
do, kad šitaip yra ieškoma ką apkal
tinti dėl nesklandumų ir sumaišties
parapijoje, užuot stengiantis išsi
aiškinti ir išspręsti susidariusią
situaciją. Aš meldžiuosi už Jus ir
visus geros valios Švč. M. Marijos
Gimimo parapijos tikinčiuosius.
Kun. Jonas Kuzinskas

KILMINGOS GIMINĖS DOVANA
BALZEKO MUZIEJUI
Balzeko lietuvių kultūros muzie
jaus fondus papildė dar viena isto
rinė vertybė - pusę amžiaus rinkta
(1947-2001), pusę milijono sudaryto
jui kainavusi kilmingos Dressel
šeimos istorija (1060-2001). Čikagietis Joseph Dressel Balzeko muziejų
pasirinko neatsitiktinai: muziejaus
biblioteka yra didžiausia už Lietuvos
ribų, muziejuje veikia Genealogijos
skyrius, kuris talkina ieškant žinių
apie giminaičius. Žinias apie savo
protėvius, įvairius dokumentus,
spausdintą medžiagą bei nespaus
dintus rankraščius J. Dressel rinko
Austrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje,
Lietuvoje, Vengrijoje, Rusijoje, Ang
lijoje ir Baltarusijoje, kur jam padėjo
muziejuje paskaitą skaitęs prof.
Oleg Perzashkievich. J. Dressel mo
tina bajore Zofia Radwan Jancr-vicz

bei senelė iš motinos pusės princesė
Antonina Topacz Woynek Tomkiewicz buvo lietuvių kilmės.
Bet ne tik tuo lietuviams įdomi
ši šeima. J. Dressel žmona, iki ve
dybų imperatoriškoji grafaitė Maria
Theresa Wimpffen, viena iš nedau
gelio asmenų galinti įrodyti savo
kilmę iš Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Gedimino bei daugelio kitų
Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių, o
taip pat iš karaliaus Jogailos. Be
muziejui padovanoto storo šeimos
istorijos aplanko apie šios šeimos
genealogiją galima paskaityti internetinėje svetainėje
www.dresselgenealogy.us
Dr. Undinė Uogintaitė
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
Humanitarinio skyriaus direktorė

Skelbiamas šeštasis lietuviškos patriotinės poezijos konkursas
išeivijos lietuvių jaunimui. Konkursą vykdo JAV LB Cleveland apy
linkės valdyba.
Konkurse dalyvauti gali jaunimas nuo 12 iki 25 metų amžiaus.
Skiriamos šešios premijos: 150 JAV dol., dvi po 100 JAV dol., trys
po 50 JAV dol.
Konkurso mecenatai: Č. ir I. Šatkai, V. Bučmienė, J. ir D. Abriani,
dr. K. Stankaityte-Phillips, dr. V. Stankus ir a.a. Balio Gaidžiūno
palikimo likutis.
Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį reikia pasirašyti
slapyvardžiu ir pažymėti amžių. Atskirame lapelyje užrašyti slapy
vardį, vardą, pavardę, amžių, adresą, telefono nr. ir, jei turima, elek
troninio pašto adresą. Tą lapelį įdėti į atskirą voką, ant voko užrašyti
slapyvardį, voką užklijuoti ir drauge su eilėraščiu iki 2006 m. gruodžio
1 d. siųsti vertinimo komisijos pirmininkei šiuo adresu: Dr. Jolita
Kavaliūnaitė, 3332 Boyne Rd., Barberton, OH 44203, USA
JAV LB Cleveland apylinkės valdybos vardu
Vida Bučmienė

N u o t r a u k o | e stovi iš kaires Balzeko lietuviu kultūros muzie|aus direktorių tary
bos narys Frank Zapolis, muziejaus prezidentas Stanley Balzekas, )r ir joseph
Dressel sėdi (iš k) Undinė Uogintaitė ir Maria Theresa Dressel
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ROMAS KUPREISIS
LIETUVIU FONDAS /n.lTHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911 127th Street • Lemort. IL 60*39 •(630) 257-1816

Fax (630) 257-1647

LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
I š viso 2006 m. b a l a n d ž i o , gegužės, birželio mėn.: $11,926.00
Sutrumpinimai: atm. įn. — atminimo įnašas, v a r d . įn. — vardi
nis įnašas, prog. įn. — proginis įnašas; pavardė po dvitaškio —
aukotojas; suma po pavardės skliausteliuose — viso įnešta į LF

Mirė 2006 m. liepos 26 d.
Nuliūdę liko: mylima žmona Edita, vaikai Vicki (Anthony) Borla ir Valerie (Carlos) Nieto, anūkai Joshua, Jessica, Joseph ir Angelica.
Velionis priklausė lietuvių Evangelikų liuteronų bažnyčiai.
Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, liepos 27 d., lankymas
nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd. (8000 W.) Hickory Hills, IL.
Laidotuvių religinės apeigos įvyks penktadienį, liepos 28 d., 10
v.r. Lack & Sons laidojimo namuose. Velionis bus palaidotas Lietu
vių tautinėse kapinėse.
Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

2006 m . b a l a n d ž i o m ė n . — iš viso: $6,506.00
4 x $10

„Gustonių Sodžius": Kriaučiūnas, dr. Romualdas, MI
($2,000); Šalčiūnas, Jeronimas, LT ($180); Saparnis,
Frank, MA ($130); Vailokaitis, Domas ir Antanina,
CA($460).
4 x $20
Banevičius, Mykolas ir Danguolė, CT ($445); Malec
kaitė, Vaida, IL ($40); Morkevičiūtė, Rasa, MA
($120); Ugianskis, Juozas, MI ($670).
4x$25
Bagdas, dr. Pranas atm. įn.: Bagdas, Tomas, N J
($170); Tomkutė, Milda, CA ($300); WhiteVaitukaitis, Helene atm. įn.: Žemaitis-Joyce, Lorraine, CA ($225); Zavistauskienė, Laima, IL ($145).
Gilys, Vladas, CA ($1,050).
lx$30
Šaulys, prel. Kazimieras atm. įn.: Šaulys, Dalia Rūta,
lx$35
.JI* ($3,515).
lx$40
Kontvis, Alfons, CA ($600).
Daugėla, Stasė, NH ($200); Galdikas, Valentinas atm.
11 x $50
įn.: Galdikas, Sofija, MA ($1,050); Grinis, Asta Elena,
FL ($200): Klosis, Walter, NY ($1,590); Kynas, Kazys
atm. įn.: Kynas, Loreta, FL ($300); Macys, Vytas ir
Stasė, FL ($400); Šimkuvienė-Rosen, Sigita, CT
($150); Tomkus, Leonas ir Sigita, CA ($150); Varnelis
Edmundas ir Gražina, OH ($600); Žolynas, Ona, CO
($1,050); XXX ($100).
1 x $75
Krikščiūnaitė-Keblinskienė, Vida atm. įn.: Keblinskas Algirdas P., FL ($1,400).
20 x $100 Arvydas, Juozas ir Elsbergas, Vytenis atm. įn.: Elsbergas, Dana, IL ($2,100); Balanda, Kęstutis atm. įn.:
Balanda, Gediminas, MI ($1,000); Biskis, Edwardas
ir Jadvyga, NM ($200); Dumblauskas, Edward ir Bar
bara, IL ($365); Gečas-McCarthy, Irena, NY ($100);
Kučėnas, Jonas, IL ($4,500); Kwedar, dr. Edward, IL
($1,500); Liubinskas, Juozas ir Daila, IL ($865); Matusaitis, Vidmantas ir Vita, NJ ($320); Purtulis, Ele
na, FL ($230); Rajeckas, dr. Algis prog. įn. (gimt.
prog.), CA ($100); Rožanskas, Kazys, LT ($1,100);
Šalčiūnas, Vincas ir Ona, FL ($650); Sealey, Raphael,
CA ($4,340); Siaurusaitis, John J., MD ($300); Simu
tis, Ambasad. Anicetas atm. įn.: Alksninis, Vytautas
ir Irena, CT ($100); Snarskis, Regina, FL ($1,600); So
deika, Leonas ir Irena, FL ($700); StankūnaitėSchmedlen, Nida vard. įn.: Stankūnas Jonas ir
Giedrė, CT ($100); Stukas, Donald ir Leonidą, FL
($300).
3 x $150
Grigaliūnas, Raimundas, IL ($1,400); Stankūnas, Jo
nas ir Giedrė, CT ($300); XXX ($600).
lx$200
XXX ($200).
lx$250
XXX ($2,950).
1 x $300
Vaičiulis, Vytautas, FL ($700).
XXX ($3,200).
Kontautas, Feliksas, CT ($1,000); Leugoud, Edward,
CA ($12,094).
1 x $1,000 Ščiglienė, Elena atm. įn.: Daniliauskas, Juozas,FL
($1,000).

Brangaus ir nuoširdaus Mažosios Lietuvos draugo
bei ištikimo Mažosios Lietuvos fondo rėmėjo

AtA
STASIO BARO
netekus, reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio
žmonai ELENAI, jo šeimai ir artimiesiems.
•
•

. •

18 x $100

Babonas, kun. Alfonsas, MI ($700); Blinstrubas, Ro
bertas ir Gina, IL ($100); Bučmienė, Vida, OH ($550);
Karaliūnas, Aleksas ir Elena, IL ($300); Kojelis, Dai
na, IL ($900); Lembertas, Vitalis, CA ($1,810); Lukša,
Simanas atm. įn. (tėvo d. pr.); Šmulkštienė, Aldona,
IL ($100); Misevičius, Jevgenija prog. įn. (vestuvių
proga), CT ($100); Nausėdienė, Nijolė, IL ($100), Re
gis, Algis ir Irena, IL ($900); Rukšėnas, Laura prog.
įn., OH ($100); Sealey Raphael, CA ($4,340); Senda
Vytautas, IL ($100); Stankaitytė-Phillips, dr. Kristi
na, OH ($100); Stasas, Henrikas, OH ($100); Tarvinaitė, Nijolė, CT ($100); Vilkas Eugenijus ir Irena,
CA ($1,170); Vilkaitė-Lukšienė, Ona atm. įn. (motinos
d. pr.): Šmulkštienė, Aldona, IL ($100).
3x$200
Dirda, Petras ir Irena, IL ($3,200); Griganavičius,
Ramunė Elena atm. įn. : Graužinis, Vytautas, IL
($200); Vaznelis, Sigitas P., IL ($300).
1 x $250
XXX ($250).
1 x $1,125 Purelienė, Elena atm. įn.: Skučas, Alexas, N J
($1,000); Kazis, Jonas ir Ina, IL ($100); Mikšėnas,
Andrius ir J ū r a t ė ($25).
2006 m . b i r ž e l i o mėn. — i š v i s o $1,410.00
6 x $10

1 x $50
6 x $100

lx$356
2 x $500

2006 m. gegužės mėn. — iš viso: $4,010.00
1 x $15
1 x $20
2 x $25
3 x $50

Rilaitė, Neringa, CA ($1,015).
Gliosas, Jonas atm. įn.: Stasiukevičienė, Aldona, FL
($120).
Kasauskas, Jonas, NJ ($125); Vencius, Stanislovas ir
Auksė, MI ($125).
Patbury, Guy, Barbara, Nojus ir Andrius, MD ($50);
Pettit, Daiva, Dalia, Simona vard. įn.: Pettit, Kirk ir
Charlotte, CT ($50); Pileika, Vytautas, CT ($200).

Mažosios Lietuvos fondo taryba

1 x $200
1 x $500)

Dautartas Julius, LT ($10); Kamblevičius, Vytautas,
LT ($10); Lydeka, Arminas, LT ($10); Mikolaitis Gin
t a u t a s , LT ($10); Teišerskytė, Dalia, LT ($10); Valiu
kevičiūtė, Ona, LT ($10).
Giedrimas, Edvinas ir Dalia, CT ($150).
Bernardo Brazdžionio fondas: Polikaitis, Antanas ir
Dalilė, CA ($6,790); Kartavičius, Romas, IL ($100);
Koncė, dr. Alvydas ($1,400); Miliauskas, Petras atm.
įn. (mirties metin.): Miliauskienė, Stasė, IL ($500);
Miller, Richard A., IL ($100); Mogenienė, Laima, LT
($100).
Union Pier Lietuvių draugija, MI ($200).
Domanskis, Rimas ir Pranutė, IL ($1,375).

• Įsirašykite ir įrašykite savo artimuosius į Lietuvių fondo na
rius.
• Pažymėkite svarbias progas Fondo įnašais — gimimus,
krikštynas, gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, ju
biliejus.
• Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
• Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių fondui:
LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-EROFIT TAX
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, Fed. ID #36-66118312.
Remkime Lietuvių fondą, nes Fondas remia lietuvybę!

J

12

DRAUGAS, 2006 m. liepos 27 d., ketvirtadienis

ČIKAGOJE

IR

• L i e p o s 29 d., š e š t a d i e n į , į v y k s
draugiškos krepšinio rungtynės t a r p
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. Įėjimas
į visas rungtynes nemokamas.
• Kun. Kęstutis Ralys (Aušros
Vartai — Vilnius) nuo rugpjūčio 1 iki
7 d. pavaduos išvykusį kun. Arvydą
Žygą Švč. M. Marijos Gimimo para
pijos bažnyčioje, Marąuette Park.
Kartu su juo parapijiečių sielovadoje
patarnaus kun. Augustinas Kulbis
(gerai mokantis anglų kalbą), nes ir
parapijos klebonas kun. Anthony
Markus bus tą savaitę išvykęs.
• J A V LB K u l t ū r o s t a r y b o s p i r m .
Marija Remienė išskrido į Lietuvą,
kur š.m. rugpjūčio 8 d. Vilniuje,
Senajame Arsenale (Taikomosios

APYLINKĖSE
dailės muziejuje), dalyvaus knygos
„Lietuvių
pėdsakai
Amerikoje"
sutiktuvėse. Knygą sudarė Audronė
V. Škiudaitė, o išleido JAV LB
Kultūros taryba. Su knyga Čikagos
ir apylinkių lietuviai galės susi
pažinti rugsėjo 23 d. Lietuvių dailės
muziejuje, Lemonte. M. Remienė
taip pat dalyvaus Vilniuje vyksian
čiame Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seime.
• Bibliofilo S t a s i o D ž i u g o d ė k a
per „Atlantic express corp." vėl buvo
išsiųstos 6 didelės dėžės vertingų
knygų ir leidinių Lietuvos Nacio
nalinei Martyno Mažvydo biblio
tekai Vilniuje. Paminėtinos Lietuvių
katalikų mokslo akademijos Romoje
išleistos knygos bei lietuvių daili
ninkų išeivijoje išleisti atskiri leidi
niai su jų darbų nuotraukomis.
Persiuntimo išlaidas padengė pats
siuntėjas.

Pasibaigus )AV LB ir LR Seimo komisijos posėdžiams, vykusiems Pasaulio
lietuvių centre, Lemont, iL, LR Seimo atstovė, komisijos pirmininkė Laima
Mogenienė (kairėje) padėkojo JAV LB Vidurio vakarų apygardos pirm.
Aušrelei Sakalaitet už nuolatinę pagalbą, ruošiant šiuos posėdžius.
JAV LB Vidurio vakarų apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė šios sa-.
vaitės pirmadieni išskrido f Lietuvą, kur dalyvaus PLB seime Vilniuje ir taip
pat aplankys kai kurias Lithuanian Mercy Lift remiamas institucijas. A. Sa
kalaitė yra šios organizacijos narė. { savo namus Lemont, I L, A. Sakalaitė ža
da grįžti rugpjūčio viduryje.
Tijūneiienės nuotr.

Miesto panorama
PATARIA SAUGOTIS U O D Ų
Su vasaros malonumais ateina
ir „vasaros pavojai". Tarp jų „West
Nile" virusas, kurį platina uodai.
J a u kelinti metai Čikagoje ir
apylinkėse perspėjami gyventojai ne
tik saugotis uodų, bet juos naikinti
savo aplinkoje, nesuteikiant patogių
peryklų. Savo ruožtu, tiek miestas,
tiek ir apylinkės vasaros m e t u ,
siaučiant encipelito (jį sukelia
būtent tas ,,West Nile virus") epi
demijos galimybei, purškia parkus,
paupius ir kitas vietas, kur galėtų
veistis uodai. Žmonėms p a t a r i a m a
lauke, ypač po lietaus ar laistymo,
nepalikti stovinčio vandens vazo
nuose, kibiruose, paukščių maudyk
lėse ir bet kokiame kitame inde
(uodai išsiperi per maždaug sa
vaitę). Dirbant ar ilgiau b ū n a n t
lauke, labiausiai pavakare ir anksti
ryte, apsipurkšti specialiais, nuo
uodų saugančiais purškalais, ku
riuose yra „Deet" chemikalo (juo
didesnis procentas „Deet", tuo
purškalai labiau saugos nuo uodų).
Ne visiems žmonėms encipelitas
vienodai pavojingas: sunkiausiai su
serga vyresnio amžiaus arba silpnes
nės sveikatos žmonės ir vaikai.
Kasmet pasitaiko mirčių, todėl į per
spėjimus b ū t i n a kreipti dėmesį.
Beje, šiemet pietinėje Čikagos dalyje
jau rasta „West Nile" virusą turin
čių uodų.

ATIDUOS N E I Š G E R T Ą VYNĄ
Nuo ateinančių metų sausio 1 d.
restoranų ar valgyklų klientai galės
namo išsinešti nebaigtą išgerti vyno
butelį, kaip iki šiol galėjo su savimi
pasiimti likusį nuo pietų maistą.
Šios savaitės pirmadienį Illinois gu
bernatorius Rod Blagojevich pasira
šė naują įstatymą, kuris suteikia
žmonėms šią privilegiją. Prieš tai
buvo griežtai draudžiama automobi
lyje su savimi turėti atkimštą vyno,
alaus ar bet kokio kito alkoholinio
gėrimo butelį ir, jeigu tokį vairuotoją
būtų sustabdžiusi policija, jis būtų
nubaustas.
Tai nereiškia, kad ir dabar žmo
gus gali įsikišti nebaigtą išgerti vyno
butelį į kišenę ir ramiai važiuoti
namo. Restorano padavėjai turi tą
butelį užkimšti, pažymint specialiu
ženklu, paduoti sąskaitą, įrodančią,
kad žmogus tikrai ten pirko vyną, o
butelis įdėtas į maišelį ir uždarytas.
Nepaisant tų suvaržymų ir „taisyk
lių", visgi daugelis džiaugiasi, kad,
brangiai užmokėjus už butelį vyno
restorane, nereikės jo palikti, jeigu
pietaujant neištuštins.
KAS N O R I P I R K T I
REZIDENCIJĄ?
Nekilnojamo turto pardavėjai
Jane ir Didier Lepauw skundžiasi,
kad per ketverius metus nepavyko

G e n e B o o t h iš T o l e d o , O H , pratęsė prenumeratą Jenny Momgaudas, gyv. Oregon, OH. Tai labai gražus artimo meilės darbas lietuviškai
spaudai. Labai dėkui!

M a r t y n a s A. T r a k i s , P a l o s Hills, IL, ne tik pratęsė „Draugo"
prenumeratą dar vieneriems metams, bet kartu atsiuntė 50 dol. auką.
Ypač džiaugiamės, kai jaunosios kartos mūsų skaitytojai prisimena ir
paremia lietuvišką spaudą. Dėkui!
J o n a s G a r l a iš R o c h e s t e r , NY, pratęsė prenumeratą Reginai Duo
bai, gyv. Birmingham, MI. Tai tikrai prasminga dovana lietuviškai spau
dai ir savo artimiesiems. Tariame nuoširdų ačiū!

N e k a l t o P r a s i d ė j i m o M. M a r i j o s seselių r ė m ė j o s , kurių rengi
nius „Draugas" mielai garsina, kaip padėką už šias paslaugas, atsiuntė
dienraščiui 25 dol. auką. Ačiū.

parduoti Lake Bluff apylinkėje
esančios nuosavybės. Namas staty
tas 1911 metais, jį supa 21 akras
žemės (yra net polo aikštė), nuo
stabus vaizdas į Michigan ežerą, o
visgi pirkėjų neatsiranda. Nuosa
vybės savininkas verslininkas Ronald Friedman prašo tik... 25 mi
lijonų dolerių (nuosavybės mokes
čiai metams — 170,000 dol.), bet vis
tiek nesulaukia pirkėjų. Beje, tai
pati brangiausia nuosavybė, kokia
tik bet kuomet buvo parduodama
Čikagoje.
Jeigu nepavyks parduoti, ža
dama tą didžiulį žemės plotą išda
linti sklypais ir ant jų statyti namus,
kurie, be abejo, taip pat bus brangūs,
bet nekainuos 25 mln. dolerių.
GUBERNATORIUS
NESUTINKA SU P R E Z . BUSH
Vos dienai praslinkus po to, kai
pereitą savaitę JAV prez. George W.
Bush atmetė Atstovų rūmų pasiū
lymą remti negimusių kūdikių ge
malų
panaudojimą
kamieninių
ląstelių tyrimams, Illinois guberna
torius Rod Blagojevich pasinaudojo
savo kaip valstijos gubernatoriaus
teise ir paskyrė 5 milijonus dolerių
šiems tyrimams. Jis tvirtino, kad tai
padės medicinos mokslui atrasti
priemonių kovoti su įvairiomis li
gomis ir išgydyti sunkiai sergančius
žmones. „Kol prez. Bush gyvens
Baltuosiuose rūmuose, nėra galimy
bės, kad kamieninių ląstelių tyrimai
susilauks paramos, tuo būdu bus
sugaišta daug laiko, tad reikia vals
tijų vadovybėms imtis priemonių,
kad taip neįvyktų", — kalbėjo Rod
Blagojevich. Tik kyla klausimas, kur
gubernatorius atras tuos 5 mln. dol.,
kai valstija nuolat skundžiasi pinigų
stoka būtiniems reikalams, ypač
mokykloms.
KAS SVARBIAU: PERVAŽA
AR LAUMŽIRGIS?
Čikagos priemiestyje, Romeoville, IL, yra nedidelis natūralios,
nenuniokotos prerijos ruoželis, ku
riame gyvena y p a t i n g a s ir retas
laumžirgis, dėl savo žaliai mėlynos
akių spalvos bei žalio, laibo kūnelio
su maždaug 3 coliu ilgio sparnais.

vadinamas „Hine's emerald dragonfly". Manoma, kad šiuo metu yra likę
tik apie 500 suaugusių laumžirgių ir
jie įrašyti į nykstančių gyvūnų kny
gą.
Kadangi šie laumžirgiai mėgsta
tyrą šaltinių vandenį ir neužterštą
aplinką, jų nykstantys skaičiai yra
ženklas, kad gamtosaugininkai turi
susirūpinti aplinkos priežiūra: kas
netinka laumžirgiams, yra kenks
minga ir žmogui.
Šią savaitę JAV „Fish and Wildlife" departamentas pasiūlys, kad
27,589 akrai žemės ploto Illinois,
Wisconsin, Michigan ir Missouri val
stijose būtų palikti kaip draustinis
šiems vabzdžiams laisvai skraidyti
ir veistis. Į šį plotą įeina apie 3,000
akrų Cook, DuPage ir Will apskri
tyse prie Des Plaines upės slėnio.
Tai vienintelė vieta Illinois valstijo
je, kur randami šie laumžirgiai: jų
daugiausia susitelkę Lockport Prairie draustinyje.
Bet susidurta ir su problema,
nes plečiant greitkelių tinklą norima
pastatyti 80 pėdų ilgio pervažą-tiltą
kaip tik per laumžirgių gyvenvietes.
Pervaža palengvintų susisiekimą,
nes pastaruoju metu apylinkėje
statoma vis daugiau gyvenamųjų
namų, o jų įkandin seka įvairūs
verslai ir paslaugos. Gamtos apsau
gos agentūra rugpjūčio 15 d. Romeoville miestelyje šaukia gyventojų
susirinkimą, k u r i a m e bus svars
toma: ar svarbiau išsaugoti pasku
tinius laumžirgius, ar statyti tiltą?
Beje, laumžirgiai yra ne tik
gražus ir įdomus vabzdys — jie su
n a i k i n a daug kenksmingų vabz
džių, įskaitant uodus, kurie platina
pavojingas ligas.
Paruošė R A

Skelbimas
Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais
nuošimčiais. Kreipkitės į
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.
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