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Katalikiškas pasaulis mini Žolinę 

Žolinės procesija Gelgaudiškyje. 

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (BNS) 
— Rugpjūčio 15-ąją katalikiškas pa
saulis švenčia ŠvČ. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų šventę, vadinamą Žo
line. Tikintiesiems tai viena didžiau-

nai. 

apaštalai budėjo prie jos kapo Jeru
zalėje. Apaštalas Petras patyręs, jog 
Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir 
Viešpats ją paėmė j dangų. Atidarę 
karstą, Marijos kūno neberadę — 
karstas buvęs pilnas nuostabiausių 
gėlių. 

„Ir pasirodė danguje didingas 
ženklas: moteris, apsisiautusi saule, 
po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvy
likos žvaigždžių vainikas", — taip 
apaštalas Jonas aprašo savo regėji
muose matytą Moterį — Bažnyčios, 
kovojančios prieš žemės blogį, simbo
lį. Marijos Dangun Paėmimo dogma 
paskelbta tik 1950 metais, tačiau li
turginis to įvykio minėjimas žinomas 
nuo V mūsų eros amžiaus. 

Didžiausios Žolinės iškilmės 
švenčiamos bažnyčiose, kurios turi 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dan
gų titulą. Tūkstančiai maldininkų 
per didžiuosius Švč. Mergelės Mari
jos atlaidus suvažiuoja į Pivašiūnų 
miestelį Alytaus rajone pasimelsti 

Po Išganytojo Motinos mirties prie stebuklais garsėjančio Švč. Mer-

Gintaro Rinkevičiaus nuotr. 

sių Mergelės Marijos švenčių — jos 
paėmimo į dangų prisiminimas, kai 
bažnyčiose šventinamos gėlės ir žoly-

/ / Buvę „Ekrano 
darbuotojai 

nepapildė 
bendrovių 

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (BNS) 
— Panevėžio bendrovių vadovai ne
sulaukė darbininkų antplūdžio, ku
rio tikėjosi, kai bankrutavo kinesko
pų gamykla „Ekranas". 

Nors-be darbo liko beveik 5,000 
„Ekrano" darbuotojų, kai kuriose 
miesto bendrovėse, kaip ir anksčiau, 
trūksta darbininkų, rašo „Lietuvos 
rytas". 

Pastaruoju metu Panevėžyje įsi
darbinusių bedarbių skaičius vargu 
ar pasiektų tūkstantį. 

Manoma, kad kiti atleisti „Ek
rano" darbuotojai tiesiog neskuba 
įsidarbinti. Kiekvienam jų išmokėta 
po 1,200 litų išeitinės kompensacijos. 
Užsiregistravusieji darbo biržoje jau 
nuo rugpjūčio 1 dienos pradėjo gauti 
iki 800 litų siekiančias išmokas. 

Panevėžio statybos tresto perso
nalo skyriaus viršininkės Birutės 
Adomėnienės teigimu, jie irgi nepa
juto žadėto darbininkų antplūdžio. 
Tikėtasi, kad kai tik „Ekrano" dar
buotojai gaus lapelius, informuojan
čius apie atleidimą, jie suskubs ieš
kotis darbo. Tačiau to neatsitiko. 

„Mums reikia gerų darbuotojų. 
Nesvarbu, kad jie nemoka statybi
ninko amato. Galėtume patys išmo
kyti reikiamų specialybių. Kad ir ry
toj priimtume dar 50—60 žmonių. 
Tačiau niekas nesikreipė. Šiais me
tais sausio—liepos mėnesiais mes 
priėmėme 74 darbininkus. Iš jų maž
daug pusė buvo 'Ekrano' bedarbiai", 
— sakė B. Adomėnienė. 

„ P i l i e t i n i n k a s " liks part i joje 
Vilnius, rugpjūįjo 14 d. (BNS) 

— Pilietinės demokratijos partijos 
prezidiumo narys, iflaipėdos versli
ninkas Pranciškus Jurgutis, vadova
vęs prieštaringai įvertintam fondui 
„Euroregionas Livonija—Baltija", 
greičiausiai išsaugos ir narystę parti
joje, ir postą. 

Tai paaiškėjo po partijos prezi
diumo posėdžio Kėdainiuose. Čia, be 
naujų skyrių steigimo ir rengimosi 
savivaldos rinkimams, apsvarstytas 
ir P Jurgučio likimas, rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas". 

Vienas partijos vadovų, Seimo 
frakcijos seniūnas Andrius Bara
nauskas, tikino, jog didelių diskusijų 
dėl klaipėdiečio nebūta. 

Apie šią problemą prezidiumo 
nariams pranešė pats partijos vado
vas, Seimo pirmininkas Viktoras 
Muntianas. 

„Pirmininkas mus informavo, 
kad kreipėsi į Valstybės saugumo de
partamentą, kad jo nuomonė apie šį 
fondą buvo nepalanki. Pats R Jurgu
tis posėdyje nedalyvavo — pranešė, 
jog jam sutriko sveikata. Jis labai iš
gyvena dėl viso triukšmo bei paskel
bė, kad sustabdys to fondo veiklą", — 
kalbėjo A. Baranauskas. 

Kaip anksčiau rašė žiniasklaida, 
bendrovės „Klaipėdos hidrotechni
ka" vadovo R Jurgučio įkurtas fondas 
galėjo būti susijęs su Rusijos specia
liosiomis tarnybomis. 

V. Alekna pasiekė užsibrėžtą tikslą 
čempionato auksu. Geteborge (Švedi
ja) vykstančio 19-ojo Europos lengvo
sios atletikos čempionato disko meti
mo rungties finale 34 metų lietuvis 
diską nusviedė 68 m 67 cm. 

„Man pavyko pasiekti užsibrėžtą 
tikslą — iškovoti titulą, kurio man 
trūko", — po varžybų sakė V Alekna. 

Lietuvis pažymėjo, kad jc rezul
tatams įtakos turėjo lietus. „Pasta
ruoju metu geriausius rezultatus pa
siekdavau paskutiniaisiais trim meti
mais, tačiau šiandien dėl lietaus to 
padaryti buvo neįmanoma", — kal
bėjo V Alekna. 

„Esu patenkintas rezultatu. 
Alekna šiandien buvo per stiprus, ta
čiau šis finalas parodė, kad ateis die
na, kai jį nugalėsiu", — sakė antrąją 
vietą užėmęs nuolatinis V Aleknos 
varžovas estas Gerd Kanter. 

Virginijus Alekna 
EPA—ELTA nuotr 

Geteborgas, rugpjūčio 13 d. 
(ELTA) — Dukart olimpinis ir du
kart pasaulio disko metimo čempio
nas Virgilijus Alekna šeštadienį savo 
medalių kolekciją papildė Europos 

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

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

gėlės Marijos Nuliūdusiųjų paguodos 
paveikslo, paprašyti jos dangiškos 
paguodos ir užtarimo. Garsėja ir Žo
linės atlaidai Krekenavoje, Sintau
tuose, kitose Lietuvos vietovėse. 

Žolinė — tai jau vasaros ir ru
dens sandūra, svarbiausių lauko dar
bų, rugiapjūtės pabaiga. Pasak etno
logų, lietuviams nuo seno ši šventė 
buvusi atsisveikinimo su želmenimis 
ir gėlėmis diena, derliaus paaukoji
mo ir pašventinimo šventė. 

• Sveikatos klausimais. 
•Dangaus Karalienė. 
•Trūksta tautinio ir 
moralinio auklėjimo. 
•Lietuvių telkiniuose. 
•Pirmojo pašto trakto 
170 metų sukaktis. 

•Anuomet ir šiandien. 
•Mūsų daržai ir 
darželiai. 
•Netikėta diagnozė. 
•Deimantinė sukaktis. 
•Lietuvių kalbos kursai 
Druskininkuose. 
•Čikagoje ir apylinkėse. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

PSICHIKA IR ODA 
Tęsinys iš rugpjūčio 1 d. 

IONAS ADOMAVIČIUS. M.P. 

Isteriško paciento dirbtinis 
dermatitas 

Klauder aprašė 35-metų ištekė
jusią moterį, kuri j a u šeštas mėnuo 
skundėsi pranykstančiu ir vėl atsi
randančiu rankų ir kojų dermatitu. 
Odos pakenkimai buvo ypat ingi . 
Kaspino pavidalo paraudimai (ery-
thema — raudonė) juosė r iešus 
panašiai kaip rankinio laikrodžio 
dirželis. Žemiau kelio, tarsi raištis, 
taip pat raudonavo oda. Pastebėjęs 
tokius keistus odos pokyčius, Klau
der įtarė dirbtinį dermatitą. J is pa
ta rė moteriškei gultis į ligoninę. 
Odos žaizdos atsidavė lizoliu. Iš pa
raudusių vietų besisunkiantis skys
tis buvo rūgštus. Ligonės kambaryje 
buvo ras tas buteliukas lizolio. Iš 
pradžių ligonė gynėsi vartojusi lizolį 
odos žaizdoms sukelti, bet vėliau 
prisipažino tai dariusi, norėdama 
odos ligos išvengti. Ta uždegiminė 
liga lyg tai buvusi nustatyta kito 
gydytojo.. Šios moteriškės konjunk-
tyva ir kietasis gomurys buvo ne
jau t rūs . Prieš pradėdama save lizo
liu žaloti, ji juo skaudamą pirštą gy
dė. Aišku, kad tai sukėlė mintį li
zoliu išsideginti odą. 

J i gyveno mažame miestelyje, 
todėl tokia odos liga tapo svarbiau
siu įvykiu. Visi buvo jai malonūs ir 
jos liga domėjosi. Į ligoninę plaukė 
dovanos, gėlės ir atvirukai su lin
kėjimais pasveikti. 

Išrašius iš ligoninės, daugiau 
naujų odos paraudimų neatsirado. 
Dviem metais vėliau, vienas chirur
gas, norėdamas operuoti jos tulžies 
pūslę, užklausė Klauder apie buvu
sios ligonės diagnozę. Be abejo, tvir
t ina Klauder, tai buvo naujas „bė
gimas į ligą". Ji buvo neurotikė. 

Psichinės ki lmės per didel is 
prakaitavimas (hyperhidrosis) 

Per didelis prakaitavimas, ypač 
delnų, pažastų ir veido paprastai 
a t s i randa susijaudinus. Klauder 
tvirtina, jog daugelis jos pacientų 
gydęsi per didelį prakaitavimą buvo 
neurotikai. Kiti turėjo bromhidrozi-
fobiją — dvokaus prakai tavimo 
baimę. Baimė per daug prakaituoti 
dar daugiau padidino prakaitavimą. 

Krafft-Ebing aprašė vieną pa
davėją, kurio kakta pradėdavo 
smarkiai prakaituoti tik tada, kai jį 
jo darbdavys pakviesdavo pokalbiui. 

Mueler rašė apie vieną pacientą, 
kurio rankos pradėdavo smarkiai 
prakaituoti vien tik apie rankų pas
paudimą pagalvojus. 

Klauder pateikia 22 metų pa
ciento pasakojimą: „Kiek aš atsime
nu, mano delnai smarkiai prakai
tuoja. Tai susijaudinimo išdava. Aš 
pastebėjau, kad tada prakaito liau
kos skatinamos dirbti. Mano rankos 
gali būti sausos ir švarios, tačiau 
užtenka man pašokti su mergaite, 
atsakyti telefonu ar pasisveikinti su 
draugu, ar su pažįstamu bei kitus 
panašius veiksmus atlikti — tuoj 
mano rankos apsipila prakaitu. Ta
da nuo rankų prakaitas tiesiog la
šėte laša". 

Ps ich inės ki lmės 
per didelė riebalinių l iaukų 

veikla 

Wittkower pirmas sistemiškai 
psichologiniu požiūriu tyrė pacien
tus, kurių buvo per didelė riebalinių 
liaukų veikla ir dėl to negaluo
jančius seborėjiniu dermatitu. Jis 
surinko 85 tokių pacientų ir dar 15 
ligonių, sergančių sikoze (veido 
plaukuotos dalies uždegimu dėl per 
didelės riebalinių liaukų veiklos) 

— BENDRAVIMO SU VAIKU 
BAROMETRAS 

VASARA 

VILMA MAŽEIKIENĖ 
Reabilitacijos centro „Regsana" 
psichologė 

Vasara nuostabus atostogų me
tas tiek vaikams, tiek tėvams. Atsi
randa daugiau laiko pabūti vieniems 
su kitais. Deja, ne visada tas laikas 
tampa toks jau nuostabus. 

Atostogų metu tėvai nebegali 
pasislėpti už savo darbų rutinos, o 
vaikai — už mokyklinių reikalų. 
Visas laikas, visa erdvė staiga tampa 
bendra. Tai puiki galimybė skirti 
daugiau laiko vienas kitam, puiki 
proga geriau pažinti vieni kitus. 

Tačiau toje gražioje atostogų ter
pėje tėvai bei vaikai patiria ir ne 
pačias gražiausias akimirkas, atsi
randa tam tikros įtampos, nesu
tarimų tarpusavio ryšiuose. Tai kiek 
aptemdo atostogų metą tiek tėvams, 
tiek vaikams. 

Dažnai tėvai pradeda jaus t i 
sutrikimą ir bejėgiškumą, nes pa-

- jaučia , kad mažai pažįsta savo 
augantį vaiką, nebežino jo tikrųjų 
poreikių, interesų, besiformuojančių 
vertybių. Jų įsivaizduojamas sūnaus 
a r dukters įvaizdis susidūrus su 
realia tikrove dažnai neatitinka jų 

lūkesčių. 
Bet nereikia gąsdintis. Konflik

tai buvo ir bus, jie neišvengiami. 
Kas dieną, kas valandą, kas 

minutę natūraliai susiduria tėvų ir 
vaikų interesai, poreikiai, norai, sko
niai, vertybės ir kt. 

Į susidūrimus tarp tėvų ir vaikų 
galima pasižiūrėti, kaip į galimybę 
geriau pažinti vieni kitus ir keisti 
tai, kas netenkina tarpusavio, ben
dravime ieškoti bendrų sąlyčio tas-
kų. 

Svarbu sąžiningai užduoti vieną 
svarbų sau klausimą: koks bendra
vimo stilius dominuoja šiuo metu su 
vaiku — draugiškas ar konflik
tiškas? 

Jei jūsų santykiuose dominuoja 
maži ar dideli konfliktai — tai gali 
būti savotiškas barometras, paro
dantis, kokiose vietose reikalingi 
pakeitimai. Gal tai tik auklėji
mo spragos, o gal vaikas jau per
žengia leistino elgesio ribas, o gal tai 
per stipriai išreikštas jūsų vaiko 
charakterio ar temperamento bruo
žas? 

Jei jūsų santykiuose dominuoja 
draugiškas bendravimo stilius — tai 
sveikintina. Vadinasi, jūsų kontak-

psichiatrines ligos istorijas. 
Paaiškėjo, kad dauguma pacien

tų turi apsėdimo idėjų. Iš gautų 
duomenų būtų galima padaryti iš
vadą, kad per daug riebią odą turin
tys pacientai yra linkę į odos ligą, 
kaip išdavą jų turimo skriaudos 
jausmo bei noro būti nuskriaustam. 

Wittkower taip pat ištyrė ir 64 
suaugusius, psichologiniu požiūriu 
sergančius paprastaisiais spuogais. 
Ši liga taip pat susijusi su per didele 
riebalinių liaukų veikla. Paaiškėjo, 
kad visus šia liga sergančius pacien
tus galima sugrupuoti; į keturias 
grupes: 

I — surambėjusios asmenybės; 
II — nepaklusnūs ir sapnuoto

jai; 
III — vaikiški suaugusieji; 
rV — kenčiantys dėl didelių psi

chologinių sutrikimų. 
Visiems paprastaisiais spuogais 

(acne vulgaris) sergantiems būdinga 
tai, kad jų buvo sutrikęs lytinis 
gyvenimas. Wittkower nustatė, kad 
tie pacientai, kurie susirgdavo spuo
gais jau subrendę arba ta liga jiems 
subrendus dar nepranykdavo, visi 
buvo psichoseksualiai neišsivystę. 

Cohen akne sergančiuosius tyrė 
psichologiškai. Jis įsitikino, kad tris
dešimties metų amžiaus akne susir
gusios moterys esti neurotikės. 

Andrews, Post ir Domonkos, su
sipažinę su paskutiniųjų metų spuo
gų ir seborėjinio dermatito gydymu, 
pabrėžia, kad jausmai yra svarbus 
etiologiškas aknės veiksnys. Jie pa
stebėjo, kaip glaudžiai susiję pa
prastieji spuogai ir brendimo laiko
tarpis, lytiniai hormonai bei jaunuo
lio psichologiniai pokyčiai. Minėti 
autoriai mano, kad nuomonė, kad 
spuogus sukelia per didelė vyriškųjų 
hormonų (androgenų) veikla, gali 
būti teisinga. Tai patvirtina ir žino
mas faktas, jog spuogai nyksta pa
vartojus moteriškuosius hormonus 
(estrogenus). 

Psichinės būsenos įtaka 
psoriazei 

Daugelis pavienių asmenų tei
gė, jog psoriazei turi įtakos psichinė 

tas su vaiku vystosi gera kryptimi. 
Belieka atidžiau įsiklausyti ir iš
girsti, kas šiuo periodu ypač domina 
jūsų augantį vaiką, ir apie tai pasi
kalbėti su vaiku, pagilinti jo supra
timą jam aktualiu klausimu, pasi
dalinti patirtimi. 

Geriems tėvų ir vaikų 
santykiams svarbu: 

Gerą dvasinį kontaktą su savo 
vaiku (kai žinome, kas dedasi mūsų 
dukters ar sūnaus širdelėje) leng
viau pasiekti susikalbėjimu bei at
rasti bendrų sąlyčio taškų). 

Su vaiku reikia mokytis drau
gauti, o ne kovoti. Lengviau bus tar
tis iškilus konfliktams, ypač pa
auglystėje. 

Laiku nubrėžti jums priimtino ir 
leistino elgesio ribas (tai svarbu vi
sais amžiaus tarpsniais). 

Po konfliktinių situacijų (joms 
atslūgus) svarbu nuoširdžiai su vai
ku apie tai pasikalbėti: apie savo 
jausmus, vaiko jausmus konflikto 
metu, kas jus konkrečiai netenkino 
toje situacijoje ir kokio elgesio tikitės 
iš jo ateityje. 

būsena, tačiau tyrimų at l ikta nebu
vo. Tik Wittkower tyrė 86 pacientus 
sergančius psoriaze. J i s surinko psi
chiatrinės minėtų asmenų ligos is
torijas. Tai atlikęs pastebėjo, kaip 
labai tokie žmonės dvasiškai nepri
sitaikę gyventi. 

Psichikos į taka v i r u s i n ė m s 
odos l igonis 

Nuo seno žmonės žinojo liau
diškų karpų gydymo metodų, per 
kaimus keliaująs puodžius, žydas 
bei elgeta patardavo an t botago tiek 
mazgų užrišti, kiek yra ant kūno 
karpų, ir jis su botagu tas karpas 
„išveždavo". Arba vėl — ant medinės 
lazdelės padaryk tiek rėžių, kiek ant 
kūno suskaičiuosi karpel ių ir tą 
lazdelę per galvą mesk kuo toliausi
ai ir nueik jį kitą pusę neatsisuk
damas. Keisčiausia, kad karpos, po 
tokių gydymo metodų, pranykdavo. 
Žmonės stebėjosi — ko dakta ras su 
tepalais kartais neįveikdavo, tą žy
delis su botagu bei elgeta su lazdele 
kaip ranka nuimdavo. 

Dermatologams toks lietuvių 
nuo karpų gydymasis yra ne nau
jiena. Prieš daugelįi metų jie paste
bėjo psichologinių veiksnių įtaką 
karpų naikinimui. Karpas (verruca) 
sukelia virusinė odos infekcija. Bon-
jour manė, kad karpos a ts i randa 
vien tik dėl psichinių veiksnių. 
Bloch atrado karpas sukeliantį vi
rusą ir įrodė, kad Bonjour klydo. 

B u s daug iau . 
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KUN. VIKTORAS RIMŠELIS. MIC 

Dangaus Karalienė 

TRŪKSTA TAUTINIO IR 
MORALINIO AUKLĖJIMO 

Jau kuris laikas „Drauge" spaus
diname „Baltijos anketos" klausimus 
ir Lietuvos kultūrininkų bei visuo
menininkų atsakymus i juos: visi at
sako į tuos pačius 10 klausimų. 
„Baltosios anketos" akcijos autorius 
yra Vytautas V. Landsbergis „Drau
go" redakcija pakvietė ir Amerikos 
lietuvius jungtis į šią patriotišką 
akciją - atsakyti į klausimus. Jau 
keletas asmenų atsiliepė - kvie
čiame daugiau. 

Šiandien spausdiname peda
gogės Vidos Bučmienės (Cleve-
land, OH) atsakymus. 

- Kokią Lietuvą norėtumėte 
matyt i po šimto metų? Kokie 
v i suomenės principai / ar įstaty
mai / galėtų padėti tai pasiekti? 

- Dvasiniai-moraliniai atsiga
vusią, ekonomiškai klestinčią, lietu
vių kalbą bei kultūrą vertinančią bei 
puoselėjančią, pripažintą lygiaverte 
kitoms Europos tautoms. Padėtų 
patriotinis bei moralinis auklėjimas 
visose mokyklose ir tokia teisėtvar
ka, kuri užtikrintų, kad kiekvienas 
pilietis būtų gerbiamas ir visi būtų 
valdininkų vienodai traktuojami. 

- Ar j a u č i a t ė s esąs Lietuvos 
bendruomenės narys? Ar galė
t u m ė t e su pas id idž iav imu ištar
t i : nAš esu l ie tuvis ir tuo labai 
d idž iuojuos i" , ir kodėl? 

- Apgailestaujama, kai išnyksta 
augmenijos ar gyvūnijos rūšis. Nyks
tančias rūšis stengiamasi išsaugoti. 
Ar mažiau liūdna, kai išnyksta tau
ta? Kiekviena tauta, kiekviena tau
tinė kultūra yra didelė vertybė, ku
rią reikia saugoti ir puoselėti. Tau
tos gyvastį palaiko jos nariai. Kuo 

mažesnė tauta, tuo svarbesnis kiek
vieno nario įnašas. Esu lietuvė; savo 
tautybės nenorėčiau pakeisti į bet 
kurią kitą. Su lietuviais mane jungia 
stiprūs genetiniai bei kul tūr inia i 
ryšiai. Tačiau didžiuotis sava tau
tybe reikštų ją vertinti labiau už 
kitas. Kiekviena tautinė kultūra yra 
savita, unikali ir vertinga. Taigi, 
nedrįstu savąja didžiuotis, nors 
neretai ima pagunda. 

- Ar Jus tenkina Lie tuvos 
va l s tybės kultūros politika? Kas 
joje, Jūsų nuomone, keist ina? 

- Yra daug gero, bet, panašiai 
kaip 1918-1940, valstybei sunku 
atsikratyti „nouveau riche" kom
pleksu, nors tas turtas, iš tiesų, labai 
nedidelis. Pvz., statomi („atstatomi") 
Valdovų rūmai, o provincijų mokyk
lų bibliotekoms trūksta lėšų naujiems, 
patraukliems skaitiniams įsigyti. 

Jeigu dabar per mokyklas, tele
viziją, spaudą būtų s tengiamasi 
grožio meilę įdiegti tiek „išrinktųjų", 
tiek ir „runkelių" atžalėlėms, ateity
je kultūrai atsirastų ir išteklių, ir 
palanki politika. 

- Ar J u s t e n k i n a L i e t u v o s 
va l s tybės šv ie t imo po l i t ika? K a s 
jo je , J ū s ų nuomone, keist ina? 

- Mokyklose trūksta tautinio ir 
moralinio auklėjimo. 

Vidurinėse mokyklose bandoma 
vytis Vakarus, nepaisant, kur tie Va
karai eina ir kad jie ne visi viena 
kryptimi eina. Sunku nueiti, neži
nant, kur einama... Taip pat įsidė
mėtina, kad jokia mokyklos reforma 
nebus sėkminga, jeigu jos naudingu
mu netikės mokytojai. 

Nukelta j 9 psl. 

Marijos Dangun Ėmimo 
šventę Lietuvoje vadinda
vome Žoline gal dėl to, kad 

tą dieną buvo šventinamos gėlės. 
Nešdavome į parapijos bažnyčią 
gėlių puokštes ir sudėdavome jas 
ant Marijos altoriaus. Tai nebuvo 
gėlės tik iš darželio. Jos būdavo lau
kuose nuskintos gėlės ir žolės. Mes 
darydavome puokštes iš smilgų, nu
nokusių avižų, rugiagėlių, jei dar 
kur atrasdavom. Kiti į puokštes 
įdėdavo keletą geltonų kviečių var
pų. Rugpjūčio mėnesį Lietuvos pie
vose būdavo visokių laukinių gėlių, 
ir nesunku buvo sudaryti gražias 
puokštes. Žolinės šventė buvo jau po 
vidurvasario, kai laukuose rugiai 
būdavo nukirsti ir vasarojus bai
giamas imti. Gal todėl ir Marijai 
pirmuosius javų vaisius aukoda
vome. Tos dienos vaizdas išliko vi
są gyvenimą, — saulė kaitri ir švie
si, debesys dangų krūmais papuo
šę, kai kur buvo rugių gubos lauke 
užsilikusios, užsilikęs taip pat ir 
vasarojus, nenuimtas nuo laukų. Pa
dangėse būriuojasi gandrai ir ruo
šiasi išskristi. Per bulviakasį rugsėjo 
mėnesį jų jau nematysi. Taigi, va
sarą baigdami, švęsdavome Žolinę. 

Šventė buvo graži ir visai su
prantama. Per pamokslus girdė
davome, kad Marija paimta į dan
gų su kūnu ir vainikuota viso pa
saulio karaliene. Niekas dėl to abe
jonių nekeldavo. Tada dar nebuvo pa
skelbtos nė dangun ėmimo dogmos. 
Kai 1950 m. per visų šventųjų die
ną Pijus XII paskelbė Marijos dan
gun paėmimo dogmą, be didelio ti
kinčiųjų džiaugsmo, atsirado nepa
sitenkinimo ir priekaištavimų bal
sų iš teologų pusės. Esą, kam rei
kėjo tą dogmą skelbti, kai jau ir taip 
sunku susikalbėti su krikščioni
mis, kurie nepatenkinti dideliu Ma
rijos gerbimu katalikų Bažnyčioje. 

Mūsų amžiuje ir dangaus są
voka keičiasi, nes erdvėse visą 
laiką laksto satelitai ir mėnulis su 
žvaigždėmis nėra kažin kur ant 
dangaus. O karalienės titulas dan
guje irgi ne kažin ką sako. Ten, 
kaip teologai moko, šios žemės ka
raliai ir elgetos yra vieno tėvo 
vaikai, kuriems nereikia prižiūrė
tojų ir valdytojų. Gal kai kam ir 
keistai atrodys, kad pasakysime, 
jog mūsų amžiuje, kuriame žmo
gus daug žino apie dangaus kūnus 
ir gerai pažįsta medžiagos sudėtį, 
Marijos dangun paėmimo dogma ir 
šventė tikinčiajam daug sako ir 
daug žada. Mes girdime iš astro
nomų, kaip didelis yra pasaulis. 
Žvaigždės, kurias mes matome nak
ties metu, yra nepaprastai toli nuo 
mūsų. Sunku mums įsivaizduoti, 
kokie toliai mus nuo jų skiria. Kiek 
tų pasaulių yra, niekas nepasakys. 
Niekas nepasakys, ar tuose pasau
liuose yra protingų kūrinių, pana
šių į žmones. Jokie astronomai ir 
jokie teleskopai neatras regimojo 
pasaulio ribos. Astronomams atro
do, kad visi žvaigždynai, atseit, Vi
sata, yra be ribų. Bet iš apreiškimo 
žinome, kad pasaulis turėjo pra
džią ir yra ribotas, tik mes nesu
prantame, kaip gali būti riba ir 
kad už tos ribos nieko nėra. 

Visi žinome, kad dangaus kū
nai ir mūsų žemė juda nepaprastu 
greičiu ir kad pati medžiaga savo 
viduje turi savo judėjimą, energiją. 
Taigi šiame pasaulyje niekas ne
stovi vietoje. Klausimas, kur to ju
dančio pasaulio centras, kas jį pa
laiko ir kur jis juda. Tą, iš kurio visas 
pasaulis gavo judėjimo pradžią, va

diname Dievu. Dievas yra visagalė 
ir beribė būtis. Taigi visas pasaulis 
Jame juda ir yra Jo palaikomas. Kai 
mes sakome, kad Dievas yra visur, 
tai reiškia, kad viskas Jame yra ir ne
gali išeiti iš Jo begalinės būties. Tai
gi ir pasaulio centras yra pats Dievas. 

Visi medžiaginiai pasaul ia i 
orientuojasi į mūsų žemę, nors Vi
satoje ji gal atrodo tik kaip ma
žiausia dulkė, nes čia įsikūnijo 
pats Dievas. Dievo Sūnus žemėje 
yra tapęs žmogumi. O Jo Motina 
yra iš Nazareto nekaltai pradėtoji 
mergelė Marija. Visi pasauliai orien
tuojasi į mūsų žemę ne pagal gra
vitacijos jėgą, bet pagal savo egzis
tavimo pagrindimo prasmę. Viskas 
yra dėl Dievo ir v iskas juda į 
Dievą. Taigi ir vėl klausimas, kaip 
viskas juda į Dievą, kai viskas yra 
begalinėje Jo būtyje. Niekas į 
Dievą nepajudės ir pas Jį nenueis, 
jei Jo nepažins ir paskui nemylės. 
Visas medžiagos judėjimas orien
tuojasi į sąmonės gavimą. Didžiau
sias medžiagos laimėjimas ir tobu
lumas yra pasiektas žmoguje, ku
ris turi savyje dvasinį judėjimą — 
pažinimą ir meilę. Didžiausią iš
aiškinimą gavo žmogus, kai Dievo 
Sūnus įsikūnijo ir tapo žmogumi. 
Tada ir mūsų Žemė tapo viso regi
mojo ir neregimojo pasaulio dėme
sio centru. Taigi tinka, kad Marija, 
Dievo Motina, būtų pa imta su kū
nu į dangų ir kad Ji būtų dangaus 
ir žemės karalienė. 

Marijos dangun paėmimo tiesą 
reikėtų suprasti ne kaip pajudė
jimą į nežinomas erdves, bet la
biau kaip paėmimą Jos sii kūnu ir 
siela į Dievo trijų asmenų gyveni
mo būklę ir aplinką. Dievas juk 
visur yra, tik Jis mums gyvena ne
prieinamoje šviesoje. Marija buvo 
paimta į tą neprieinamą šviesą. 
Pagaliau mes nežinome, kokius 
ryšius turės iš numirusiųjų žmo
nių prisikėlusieji kūnai su visais 
tais pasauliais, kurios mes mato
me tik kaip mažas žvaigždes ar 
visai jų nematome. Mes nežinome, 
kokia ten Dievo kūryba vyksta ir 
kaip Marija toje kūryboje dalyvau
ja. Mums yra prieš akis visa am
žinybė. Kristus yra pasakęs, kad 
Jo Tėvo namuose yra daug buvei
nių (Jn. 14, 2). Būdingi y ra Kris
taus palyginimai apie dangaus ka
ralystę. Viename palyginime, kur 
vienas didžiūnas išdalijo savo tar
nams dešimt minų, gerajam tarnui 
šitaip sako valdovas: „Gerai, stro
pusis ta rne! Kadangi pasirodei 
patikimas mažuose dalykuose, tu 
gauni valdyti dešimt miestų", o ki
tam pasakė: „Tu valdyk penkis 
miestus" (19, 17-19). Jeigu yra ar 
bus kada nors civilizacija anuose 
pasauliuose, tai gal prisikėlusiems 
iš numirusiųjų žmonėms bus Dievo 
pavesta dalyvauti Jo kūryboje. 

Kaip ten bebūtų mūsų belau
kiančioje amžinybėje, mes šiandien 
galime džiaugtis, kad du žmonės 
— Kristus ir Marija — yra dangu
je ir laukia mūsų. Mūsų žemė yra 
labai maža, palyginus ją su kitais 
dangaus pasauliais. Marija iš Na
zareto taip pat buvo maža žmonių 
akyse. Bet ir žemė yra paties Dievo 
dėmesio centre ir Marija šiandien 
yra dangaus ir žemės karalienė, 
nes Jos Sūnus yra Dievo Sūnus. O 
mūsų žolių bei gėlių puokštės, su
dėtos ant Marijos altoriaus, nors 
yra ir menkos vertės, bet kai jie 
yra meilės apraiška dangaus ir že
mės karalienei, su tom puokštėm 
mes esame per Mariją pas Dievą. 
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PUTNAM, CT 

60-OJI LIETUVIŲ 
SUSITIKIMO ŠVENTĖ 

Štai ir praūžė metinis lietuvių 
susitikimas Putname, Nekaltai Pra
sidėtosios Marijos seserų sodyboje. 
Kai kurie žmonės galėtų pagalvoti, 
kad kiekvienais metais tame susi
tikime tas pats ir tas pats, viskas 
įprasta, nieko naujo, nieko įdomaus. 
Atvirkščiai, šiemetinis piknikas buvo 
išskirtinis, tikrai įspūdingas, dova
nojantis naujovių ir daug teigiamų 
išgyvenimų. 

Šiais metais seserys švenčia 70 
metų Amerikoje gyvavimo sukaktį. 
Jubiliejiniai metai buvo ir pačiam 
susitikimui - tai 60-asis Lietuvių 
susitikimas pas seseles. Dviguba 
šventė. Šia proga svečius nustebino ir 
pradžiugino Raudondvaryje rodoma 
70 metų Marijos Nek. Pr. Seserų 
veiklos ir gyvenimo vaizdajuostė. 
Tekstą su nuotraukomis paruošė 
sesuo Onutė Mikailaitė, skaitė Gitą 
Kupčinskienė, o visa montažą įrašė į 
DVD Aidas Kupčinskas. 

Šventės dvasiškoji dovana buvo 
šventų Mišių celebrantas, iš Toronto 
atvykęs Prelatas Edmundas J. Put
rimas, Lietuvos Vyskupu konferen
cijos delegatas Tupintis užsienio 
lietuvių sielovada. Koncelebruojantys 
kunigai atvyko iš JAV, Kanados ir 
Lietuvos: kun. I. Sadauskas, SDB, 
kun. R.Krasauskas, kun. Z.Smilga, 
kun. A.Grabnickas, OFM, kun. A. 

Kungys, OFM, ir kun. Z. Vabuolas. 
Šventų Mišių aukoje atvykusiųjų 
sielos buvo pakylėtos link Viešpaties, 
pamaitintos Dievo Žodžiu bei Gyvy
bės Duona. 

Linksmoji naujiena piknike buvo 
suorganizuotos tinklinio žaidynės. Ši 
galimybė suteikė progos jaunajai 
kartai pasidžiaugti seselių sodybos 
pieva, gražiu oru ir nuotaikinga ener
gija. Connecticut komandai vadovavo 
Marius Janušaitis, o Bostono koman
dos vadovė — Daiva Neidhardt. Karš
tos rungtynės baigėsi Bostono per
gale. Seselės ragintos sporto varžybas 
organizuoti ir kitais metais. 

Gražiausiąją ir entuziastiškiau-
siąja susitikimo dalį sukūrė „Nerin
gos" stovyklautojai savo kultūrine 
programa. Šių metų stovyklos tema 
buvo Meilė. Seselių sodelyje skam
bėjo draugystės dainos, ūžė lietuvių 
liaudies šokiai, skambėjo lietuviškų 
instrumentų muzika. Staigmeną 
programai įpusėjus padarėbesisve-
čiuojanti Veronikp Povilionienė iš 
Lietuvos, kuri padovanojo savo keletą 
plačiai Lietuvoje ir užsienyje skam
bančių dainų. Kiekvieno atvykusio į 
pikniką širdis buvo atjauninta vaikų 
bei jaunimo iš „Neringos" stovyklos 
energingumu, draugiškumu, ir links
mumu. Stovyklautojai ir vadovai pa
minėjo mūsų tautiečių tremtį į Sibi

rą, išaudę ir sukabinę ant kryžiaus 
juostas su savo artimųjų žuvusiųjų 
tremtyje vardais. 

Kultūrinės programos pabaigoje 
dalyviai sveikino seseles su jų gar
binguoju jubiliejumi. Vienuolyno vy
resnioji seselė Bernadeta tarė nuo
širdų padėkos žodį svečiams, rėmė
jams ir talkininkams už jų pasišven
timą ir didžiadvasišką dosnumą. Be 
ištikimos pagalbos ir paramos tokia 
didinga ir smagi šventė negalėtų 
įvykti. Seselė pripažino, kad dau
guma rėmėjų ir pačių seselių pasiekė 
garbingą amžių. Vyresnioji pasidalino 
savo susirūpinimu dėl kasmetinės 
lietuvių šventės ateities. Viso vie
nuolyno vardu ses. Bernadeta mums 
paliko vilties, kad įsijungs būrys nau
jų ir veiklių rėmėjų bei talkininkų, 
kurių dėka tokie lietuvių su-sitikimai 
galės toliau tęstis. 

Sugužėję iš įvairių Amerikos 
kampelių lietuviai, jų šeimos bei 
draugai džiaugėsi pasistiprinę dva
siniu maistu, pasigrožėję seselių so
dyba, pasigėrėję vaikų ir jaunimo 
kultūrine programa, pasigardžiavę 
lietuvišku maistu bei pabendravę iš 
širdies vieni su kitais. Pabuvęs toje 
šventėje, nesvarbu, ar pirmą, ar dvi
dešimtąjį kartą, kiekvienas gali pa
liudyti, kad lietuvių susitikimas Put
name yra tikrai įspūdingas ir kiek
vienąkart nepakartojamas patyri
mas. 

Kristina Grabytė Ypatinga šventės viešnia — Veronika 
Povilionienė. 

Akimirkos is 60 osios lietuvig susitikimo šventes Putnam. CT 
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Pirmojo pašto trakto 170-metė sukaktis 
LIBERTAS KLIMKA 

Vasara - kelionių metas... Keliai 
sujungia žmones ir tautas; jie padeda 
valdyti šalį. Iki šiol gyvuoja posakis: 
„Visi keliai veda į Romą". Išties seno
vėje į pasaulio sostinę nutiesta daug 
kelių, kuriais būdavo aprūpinamas 
šis milijoninis antikos miestas. Pa
bandykime įsivaizduoti, kokį stulbi
nantį įspūdį turėjo padaryti pasiun
tiniui iš tolimos Baltijos pakrantės, 
atvykusiam mainikauti gintaru, šis 
miestas. Romėnai skyrė daug dėme
sio keliams, nes jais žygiuodavo le
gionų kohortos plėtoti imperijos že
mių, malšinti laisvės siekiančias pa
vergtųjų šalių tautas. Visų imperijų, 
ar tai buvusiųjų senovėje, ar neto
limoje praeityje, politinė elgsena yra 
panaši. Romėnas pasakytų: „Nihil 
nove sub sole" (lotyniškai: „Nieko 
naujo po saule")... 

Prieš 170 metų Lietuvos teritori
ja buvo nutiestas pirmasis arklinio 
pašto traktas, vedantis iš Varšuvos į 
Sankt Peterburgą. Ištiesintas, gerai 
nužvyruotas, apsaugotas nuo išplovi
mo polaidžio metu giliais grioviais, 
pavėsiui apsodintas beržais. Buvo 
tikrai gerai prižiūrimas ir nuolat 
remontuojamas. Kelio plotis 6 sieks
niai arba 12,8 metro, - kad lengvai 
prasilenktų dvi karietos ar keleiviniai 

diližanai. Ilgis matuotas varstais; 
pavyzdžiui, nuo Zarasų iki Kauno jų -
193 (205 km). Šioje atkarpoje buvo 
pastatytos 25-ios pašto stotys. Jos bū
davo pirmos ir antros klasės: vienose 
tik keičiami arkliai ir trumpai ilsi
masi, gurkšnojant arbatą iš virdulio; 
kitose ir pietaujama, ir nakvojamą. 
Didžiosios Utenos, Ukmergės, Jona
vos, Kauno stotys išliko iki mūsų die
nų. Tai nemaži pastatai su fligeliais, 
nes čia turėjo tilpti korespondencijos 
skirstymo patalpos, poilsio ir nak
vynės kambariai keleiviams bei veži
kams, traktierius, arklidės, ratinė, 
pašarų sandėlis. Pamainai kiekvieno
je stotyje privalu laikyti 48 arklius; o 
Ukmergėje, esančioje kelių sankirto
je, - net 84. Dar pagal traktą kas 7-10 
kilometrų (valanda kelio) bolavo 
pusstotės, sargybinės, kelio prižiūrė
tojų nameliai. Ar karietos ašis lūžtų, 
ar arklys apšlubtų, - pašto pristaty
mas neturi užtrukti. Lėkdavo ka
rietos linksmai varpeliu tilindžiuo-
damos, - kad visi trauktųsi iš kelio. 

Traktas buvo kareivių saugomas. 
Ir ne tiek nuo plėšikų, kiek prisime
nant nesenus 1831-ųjų metų suki
limo prieš Rusijos okupaciją įvykius. 
Ir apskritai, trakto statyba buvo 
strateginis ir politinis sumanymas, 
siekiant kuo kiečiau prijungti maiš
tingąjį kraštą prie imperijos. Važiuo

jantys tokiu svarbiu traktu privalėjo 
turėti valdžios išduotą leidimą, vadi
namąją „podorožną". Tad keleivius 
tikrindavo ne tik muitininkai, bet ir 
kariškiai. Sargybinių buveines anuo
met vadino „stražarkomis". Gi kelių 
prižiūrėtojų ir remontininkų kuklūs 
mūrinukai vadinti „košarkomis". 
įdomus žodis, kilme iš Rytų, Viduri
nės Azijos. Pamyro ir Tian Sanio 
piemenys bandas gano vasaros kalnų 
ganyklose - „košuose". Ten iš akme
nų pasistato būstus - „košarkas". 
Štai kokia žodžio kelionė! 

Visi šalia trakto statyti pastatai 
yra vieningo architektūrinio stiliaus. 
Jie neaukšti, šviesūs, grakščių kla
sicistinių formų. Jdomu, kad juos pro
jektuoti buvo leista Varšuvos univer
siteto architektūros profesoriui Vac
lovui Ričeliui; tad išlaikytos vietinės 
statybos tradicijos. Tik Kauno stotis -
nedidelė išimtis; iš seno pastato ją 
perstatė gubernijos architektas Z. 
Pusjė. 

Traktas Sankt Peterburgas-Var-
šuva kartu buvo ir Rusijos langas į 
Europą. Štai kodėl jo atidarymo iš
kilmėse 1836 metais dalyvavo pats 
caras Nikolajus I-sis su sūnumi Alek
sandru. Ta proga ir Zarasai tapo 
„perkrikštyti" Novoaleksandrovsku. 
Traktu keliaudavo imperijos pasiun
tiniai, diplomatinės misijos. 1843-

siais juo keliavo rašytojas Onore de 
Balzakas; 1858-siais Antanas Bara
nauskas išvyko studijų į Dvasinę 
akademiją, 1893-siais į Italiją vyko 
tapytojas Uja Repinas, o jo mokinė 
Marija Veriovkina - ne kartą į savo 
dvarelį prie Jurbarko. Daug ką matė 
pakelės beržai... 

Kelio prižiūrėtojų nameliai išliko 
iki nūdienos prie Daugailių, taip pat 
netoli Zarasų Asavytuose; sargybinė 
- Galminių kaime. Saugotini šie pas
tatai, tai - istorinė mūsų krašto 
atmintis. Jonavos pašto stotyje šian
dien įsikūręs Krašto muziejus, Kauno 
- Ryšių istorijos muziejus, Utenos -
Dailės mokykla. Zarasuose išliko 
geležinis 11,1 m. aukščio obeliskas, 
pastatytas šio trakto atidarymui 
pažymėti. Gaila tik, kad beržų alėja 
nebepuošia asfaltu padengto senojo 
trakto... 

Degučių arklių pašto stoties komplek
sas Zarasų rajone. 

Plaukiojam Zambezi upe 

Ak, tie kriokliai, bet tai dar ne viskas šios 
dienos programoje. Juk po pietų turime užsisakę 
paplaukiojimą Zambezi upe, į aukštupį nuo kriok
lių. Zambezi yra viena didžiausių Afrikos upių, apie 
tris kartus ilgesnė už Nemuną. Išteka iš šiaurės 
vakarų Zambijos, nusisuka į Angolą, grįžta rytų 
link, atskiria Zambiją nuo Zimbabvve, nuteka į 
Mozambiąue, kur pagaliau įteka į Indijos vande
nyną. Mūsų laivas nedidelis, gal jį geriau pavadin
ti plaustu, kuris turi stiprų motorą, leidžiantį grei
tai priplaukti prie kokio nors netikėtai ant kranto 
pastebėto įdomesnio žvėries ar hipopotamų van
denyje. 

Sukinėjamės tarp gausių salų upėje ir vis ne
užmirštame, kad netoli ir kriokliai. Staiga motoras 
užgęsta, abu jūrininkai susirūpinę laksto po denį, 
ir plaustas pamažu artėja prie krioklių. Ar mums 
reikėjo susirūpinti? Ne, kapitonas mus norėjo tik 
pagąsdinti. Staiga sumauroja motoras, ir mes vėl 
tolstame nuo krioklių. Vaizduotėje man pasirodo 
seniai matytas 1951 m. filmas „The African 
Queen", su Humphrey Bogart ir Katharine 
Hepburn, kur jie abu plaukė upe, gal ir ne Zambezi, 
bet vis tiek Afrikoje, kurią ir mes dabar lankome. 
Kiek prisimenu, jie bėgo nuo juos persekiojančių 
vokiečių Pirmo pasaulinio karo metu, o mūsų nie
kas neveja, tik vaišina vynu ir užkandžiais. Matyti 
vienišas dramblys, paskui pastebime kelis kro
kodilus, čia vėl net visa dramblių šeima. 

Įdomiausi yra hipopotamai. Juos taip sunku 
vandenyje pastebėti, nes jie plaukia ar dugnu 

šliaužia, iš vandens iškišę tik mažą savo snukio 
dalį. Matysi tik jo juodas akis, šnerves ir pastatytas 
ausis. Fotografuoji ir tai. Bet štai, tuoj po to jis 
praveria savo didžiulius nasrus, kai tu, pritrūkęs 
kantrybės, savo fotoaparatą jau įsikišai į dėklą. 
Atrodo, kad jie tokie tingūs, bet yra žinomi, kaip 
vikrūs plaukikai, jei nori ginti savo pateles, ar ren
giasi pulti kitą, dažniausiai už save mažesnį pa
tiną. 

Hipopotamai (graik. — upės arklys) daugiau
sia laiko praleidžia vandeny, snūduriuodami. Jie 
užauga iki 4,500 svarų svorio, o hipopotamų hare
mo dominuojantis patinas gali sverti net iki 6,000 
svarų. Nors tikslios statistikos ir nėra, vietiniai 
tvirtina, kad nuo hipopotamų žūna daugiau 
žmonių, negu nuo liūtų, leopardų, dramblių ir kitų 
žvėrių kartu sudėjus. Jų skaičius Afrikoje sumažėjo 
iki maždaug 120,000, labiausiai brakonierių kulkų 
dėka. Nors jie gyvena kaimynystėje su krokodilais, 
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krokodilų nepuola, nors ne vienas neatsargus žmo
gus prarado savo galvą hipopotamo nasruose. Pap
rastai jie minta bet kokia augmenija, kurią randa 
upėje. Jų regėjimas yra silpnas, bet užtat uoslė ge
rai išvystyta. Palikome laivą, sužinoję daug ką nau
jo apie tuos savotiškus milžinus, kurie, sako, moka 
tarp savęs šnarėti taip, kad žmogui tas garsas gir-
disįjkaip juokas. Gal jie tikrai juokiasi iš turistų? 

Siek tiek apie pačią Zimbabwe valstybę, kuri, 
per mums jau žinomo Cecil Rhodes machina

cijas, nuo 19 amžiaus vidurio tapo anglų kolonija. 
1965 m. anglas Ian Smith atskyrė kraštą nuo 
Anglijos, ir pasiskelbė Pietinės Rhodezijos valdovu, 
kur 200,000 baltųjų valdė per 12 milijonų juodųjų, 
gyvenančių teritorijoje, apie tris kartus didesnėje 
už Illinois valstiją. Spaudžiant Vakarų demokrati
joms ir vykstant vidiniams neramumams, kraštas 
iš anglų gavo visišką nepriklausomybę 1980 m. 
Laisvės kovotojų vadas Robert Mugabe, tapęs 
prezidentu, įsivėlė į korupciją ir tapo tikru diktato
riumi. Zimbabvve, būdama anglų kolonija, buvo 
viena pažangiausių Afrikos valstybių. Mugabe 
valdymo metu tapo viena vargingesnių. 

Jam pradėjus iš baltųjų atiminėti ūkius, kraš
to ekonomika labai žlugo, prasidėjo nežmoniška 
infliacija, nedarbas (iki 80 proc), prisidėjo 
HIV/AIDS epidemija, taip, kad šiandien vidutinė 
gyvenimo trukmė čia nukrito nuo buvusios 62 

Victoria kriokliai ir Zambezi upė 

iki 38 metų. Valstybinė kalba liko anglų, bet net 
apie pusė gyventojų laikosi tradicinės etninės 
Afrikos religijos. Kadangi Zimbabwe valstybę 
matėme tik per Victoria Falls turistinę vietovę, tik
ro vargingo Zimbabvve žmonių gyvenimo neteko 
pamatyti. 

Užtai teko girdėti, kaip tūkstančiai Zimbabvve 
baltųjų ūkininkų, kurių ūkius juodoji Zimbabvve 
valdžia nacionalizavo, ieškodami, kaip vėl pradėti 
jiems įprastą gyvenimą, persikėlė per Zambezi upę 
ir pasitraukė į politiškai gana ramią Zambijos val
stybę. Čia jie, finansuojami savo pačių užsieniuose 
išsaugotų santaupų, investavo į tabako ūkius ir 
kurį laiką džiaugėsi savo laime. Po penkerių metų 
jų ūkiai vėl buvo iš jų atimta, nors šį kartą prie
žastis buvo ne politinė, bet ekonominė: pasaulinėje 
rinkoje krito tabako kainos. 

Skaitytamas apie Zimbabvve ir jos istoriją, pri
siminiau ir 1885 m. anglų rašytojo H. Rider Hag-
gard rašytą knygą „King Solomon's Minės", kur jis 
labai įdomiai ir nuotaikingai aprašė kelių anglų 
nuotykius, šiame krašte ieškant legendinių kara
liaus Saliamono deimantų. Tą knygą turbūt buvo 
perskaitęs kiekvienas anų laikų Lietuvos gimnazis
tas. 

„Aplankėme" dr. Livingstone Zambijoje 

Persikėlę per Zambezi upę, kitą rytą atsira
dome jau kitame krašte — Zambijoje, anks

čiau žinomoje, kaip anglų kolonija, vardu Šiaurės 
Rhodezija. Savo plotu ir gyventojų skaičiumi pa
naši į Zimbabvve. Čia mes turėjome laiko tik ap
žiūrėti garsaus keliautojo ir tyrinėtojo, misionie
riaus ir gydytojo David Livingstone muziejų. 
Livingstone, žymiausias 19 amžiaus Afrikos konti
nento tyrinėtojas, gimė 1813 m. Škotijoje. Būdamas 
27 metų. 1841 m. jis atvyko į Cape Tovvn, vedamas 
minties, kad jo kelionės po pietinę ir centrinę Af
riką supažindins vietinius su krikščionybe ir kaip 
nors sustabdys tuo metu plačiai vykdomą vergų 
prekybą. 

Jis keliavo skersai ir išilgai po pietinę Afrikos 
dalį per 30 metų, ir taip supažindino Europą, kad 
vidurinė Afrika, nuo Angolos vakaruose ir Zanzibar 
rytuose, nuo Tanganyika ežero šiaurėje ir Cape 
Tovvn pietuose, nėra koks tuščias, retai gyvenamas 
plotas, kaip tada Europos geografų buvo galvoja
ma, bet verdantis juodų tautelių gyvenimas, ku
riam tik trūko krikščionybės mokslo. 

Bus daugiau. 
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Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sas, nors apie jo eigą, juo* labiau pri
imtus nutar imus lietuviškoji ži-
niasklaida negavo daug informaci
jos, išskyrus birželio 27 d. „bernardi
nai.lt" išspausdintą reportažą. Žino
me, kad XII PLJK lankėsi Tautinių 
mažumų departamento prie Lietu
vos Vyriausybės direktorius Antanas 
Petrauskas, kuris atvežė dovaną — 
200,000 litų kongreso paramai, 
skirtų LR Vyriausybės. 

Prieš 40 metų įvykusiame pir
majame Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongrese buvo priimtos svarios rez
oliucijos, parodžiusios kokiomis nuo
taikomis mūsų jaunimas anuomet 
gyveno ir kokie buvo jo didžiausi rū
pesčiai. Manome, kad tie I PLJK nu
tarimai skaitytojams bus įdomūs. 
Juos persispaudiname iš 1967 m. 
Šiaurės Amerikos studentų sąjungos 
Metraščio. I PLJK pirmininkas buvo 
Algis Zaparackas. 

Būtų įdomu išgirsti apie kongre
są iš buvusių aktyvių I PLJK ren
gėjų, dalyvių ir nutarimų autorių. 
Rašykite „Draugo" redakcijai ei. 
paštu 

redakcij a@draugas.org 

PIRMOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO 

NUTARIMAI 

Pirmasis laisvojo Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas, įvykęs 1966 
m. birželio 30-liepos 3 dienomis Či
kagoje, Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, ir atstovaująs Argentinos, 
Australijos, Austrijos, Belgijos, Bra
zilijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, 
Jungtinių Amerikos Valstybių, Ka
nados, Kolumbijos, Naujosios Zelan
dijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicari
jos, Urugvajaus, Venecuelos bei Vo
kietijos lietuvių jaunimui, paskaito
mis, simpoziumais ir diskusijomis 
aptaręs išeivijos lietuvių jaunimo 
tikslus, siekimus, pareigas ir užda
vinius, iškilmingai ir vieningai pa
reiškia: 

Lietuvių tautos reikalu 

Kongresas reiškia tikėjimą lietu
vių tauta, turinčia žmonijos istorijoj 
savo vietą ir misiją, ypač dabarti
niais laikais, kai pasaulio tautos su
artėja bendriesiems žmonijos tiks
lams siekti ir vykdyti. 

Todėl kongresas didžiuojasi vi
sais tais lietuviais, kurie su ne
palaužiama viltimi ir pasiaukojimu 
dirbo ir dirba savo tautos gerovei ir 
ateičiai, ypač Lietuvos jaunimu, savo 
valią išreiškusiu 1941 m. sukilimu 
prieš okupantą, didvyriškomis parti
zanų kovomis, rezistenciniu pasi
priešinimu ir kitais žygiais. 

Išeivijos lietuvių jaunimas, tęs
damas tautinius darbus svetur, 
reiškia savo tautai ištikimybę ir ją 
vykdo šiais darbais. 

Pasisako už Jungt inių Tautų 
chartos ir Žmogaus teisių deklaraci
jos visuotinį įgyvendinimą, laiduo
jantį valstybinio apsisprendimo, 
kultūrinio savitumo, religijos, žo
džio, sąžinės ir kitas teises bei lais
ves. Tokių teisių ir laisvių taip pat 
privalo turėti ir lietuvių tauta, turin
ti ilgaamžę istoriją, taut inę savo 
kultūrą ir nepriklausomo gyvenimo 
tradicijas. Dėl to kongresas dabar
tinę lietuvos okupaciją, įvykdytą 
klastingu sovietinės Rusijos ir naci
nės Vokietijos susitarimu, laiko ne

teisėtu prievartiniu aktu, pavertusiu 
Lietuvą Sovietų Sąjungos dalimi su 
visais iš to kylančiais kolonizaciniais 
padariniais — išnaudojimu, naikini
mu, nutautinimu ir nuvertinimu. 

Kadangi aukščiau minėtos teisės 
ir laisvės yra visos kultūringosios 
žmonijos laimėjimas, dėl visų kultū
ringų žmonių jos turi būti ginamos ir 
saugojamos. Lietuvių išeivijos jauni
mas, bręsdamas kartu su teisių bei 
laisvių idealo įsitvirtinimu žmonijoj, 
pasižada ne tik pats dėl šio idealo 
kovoti, bet kartu kreipiasi ir į kitus: 

1. Didžiuojasi Lietuvos jaunimo 
atsparumu okupanto užmačioms, di
džiai vertina jo pastangas išlaikyti 
tautinę savo individualybę ir tiki, 
kad jis nesusigundys komunizmo 
skraiste dengiamais rusiško impe
rializmo siekimais, ir linki ištvermės 
ir ryžto. 

2. Prašo rusų tautos jaunimą 
suprasti lietuvių tautai okupacijos 
daromą žalą ir santykius su Lietuvos 
jaunimu grįsti ne režimo tironija ir 
komunizmo nusikaltimais, bet gerų 
kaimynų susipratimu ir pagarba. 

3. Kviečia pasaulio jaunimą, su 
kuriuo kartu laisvėje gyvena, padėti 
kovoti už Jungtinių Tautų chartos ir 
Žmogaus teisių deklaracijos principų 
taikymą visoms pasaulio tautoms, 
ne. tik didelėms, bet ir mažoms, ne 
tik šiapus, bet ir anapus geležinės 
uždangos. 

Kongresas tiki, kad yra atėjęs 
metas žmonijos santykiuose atsisa
kyti jėgos bei dominavimo ir juos 
grįsti teisingumu bei broliškumu, ta 
ekumenine dvasia, kuri savo išraiš
ką rado neseniai įvykusiame Vatika
no suvažiavime. Tokioms viltims 
kongresas laukia visų tautų jaunimo 
pritarimo ir paramos, ir tai būtų visų 
gražiausia, ką jis pasauliui galėtų 
duoti. 

Tokios mūsų viltys, kuriomis ti
kime, ir siekimai, kuriems ryžtamės. 
Bet norėdami kitų talkos, taip pat ir 
patys turim būti stiprūs ir pajėgūs. 

Tai priklauso nuo mūsų vienin
gumo ir organizuotumo. Tokį vie
ningumą ir organizuotumą mums 
laiduoja Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, laisvojo pasaulio lietuvius jun
gianti lietuvybės pagrindu ir vyk
danti bendruosius tautinius jų tiks
lus Lietuvių chartos principais. Dėl 
to kongresas skatina laisvojo pasau
lio lietuvių jaunimą jungtis į Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę, kurios 
iniciatyva bei parama taip pat 
įvykdytas ir šis pirmasis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresas, pasi
rinkęs savo šūkiu „Mūsų jėgos, mūsų 
žinios laisvai Lietuvai tėvynei!". 

Jaunimo kongresų reikalu 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
gresas buvo pirmasis žingsnis į lietu
vių jaunimo bendravimą ir ben
dradarbiavimą visos lietuvių išeivi
jos mastu. Todėl Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresai turi ir toliau būti 
vieta, reguliariai telkianti ir jun
gianti jaunimą bendram tautiniam 
darbui ir siekiams. Kongresų šauki
mo iniciatyvos ir toliau prašoma lai
kytis Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybą. 

Lietuvių spaudos reikalu 

Lietuvių spauda, būdama tauti
nės kultūros ryški ir svarbi dalis, rei
kalinga jaunimo dėmesio ir paramos. 

Atskiro dėmesio nusipelno žur

nalas „Lituanus" ir „Lietuvių encik
lopedija" anglų kalba, skiriami lietu
vių kultūros reprezentacijai ir teikia 
lietuvių mokslo kultūros ir gyvenimo 
pagrindines žinias. 

Jaunimo židinių reikalu 

Kongresas skat ina lietuviškų 
institucijų ir bendruomenių sambū
rių vadovybes vietovėse, kur t ik 
įmanoma, steigti jaunimo židinius, 
tuo sudarant geresnes realias sąly
gas jaunimui burtis, bręsti ir veikti. 

Pasaulio Lietuvių Studentų 
sąjungos reikalu 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo kon
grese dalyvavusių lietuvių studentų 
sąjungų nariai ir vadovai, diskutavę 
bendros studentų organizacijos svar
bumo reikalą, sutarė įsteigti 
Pasaulio lietuvių studentų sąjungą. 
Sąjungos veiklą koordinuoja Pa
saulio lietuvių studentų atstovybė. 

Politinės organizacijos reikalu 

a. Kongresas, apsvarstęs reikalą 
ir galimybes jaunajai kartai jungtis į 
bendrą lietuvių politinės veiklos or
ganizaciją, laiko, kad dabartinės po
litinės vadovybės sudarymo būdas 
partiniu ar sroviniu pagrindu yra to
kio įsijungimo kliūtimi. 

Kitoje aplinkoje išaugusi jaunoji 
karta nėra organiškai susijusi su iš-
eivijon atsineštais politiniais lietu
vių junginiais. Siekdamas efektingo 
organizacinio apjungimo, kongresas 
tiki, jog politinė lietuvių išeivijos va
dovybė turi būti sudaryta demokrati
niu būdu, ją sudarant remiantis gy
vomis visuomenės jėgomis, o ne pa
veldėjimo principu ar fiktyviais poli
tiniais vienetais. 

b. Kongresas mano, jog per 
daugelį metų iš esmės nesikeitus 
įvairių centrinių politinių institucijų 
vadovybių sąstatui ir to pasėkoje įsi
gyvenus vienodumui bei kūrybiniam 
lėkštumui, reikia plataus politinės 
vadovybės sąstato pakeitimo, kuris 
iškeltų lietuvių politinę veiklą į 
dabarties reikalavimus atitinkantį ir 
veiksmingesnį lygį. Kol bus paruoš
tas kelias demokratiniam politinės 
vadovybės sudarymo būdui, kongre
sas kviečia politinius junginius 
deleguoti naujų žmonių į esančias 
politinės veiklos pozicijas. 

c. Siekdamas sustiprinti darbą 
už lietuvių tautos interesus ir įjungti 
į tą darbą visus lietuvius, kongresas 
prašo Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę, Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą ir kitus atskiruose kraštu
ose veikiančius politinius veiklos vie
netus dar šiais Jaunimo metais su
šaukti konferenciją ar konferencijos 
reikalingoms reformoms paruošti. 

Politinės programos reikalu 

a. Lietuvos geopolitinė ir šian
dieninė tarptautinė padėtis yra ne
palanki greitam lietuvių tautos išsi
vadavimui ir valstybės atstatymui. 
Todėl reikia praplėsti išeivijos politi
nės akcijos tikslus. Ilgalaikėje lais
vės kovoje šalia politinio elemento iš
kyla ypač svarbus kultūrinis tauti
nės sąmonės išlaikymo tikslas. Di
džioji dalis pastangų turi būti skirta 
tautinės kultūros ugdymui, kad, 
nežiūrint laisvės kovos ilgio, liktų 
sąmoninga tauta tautinei nepriklau
somybei atstatyti. 

b. Išeivija savo poilitinę progra
mą turi nustatyti pas i remdama rea
liais pasaulinės politikos faktais ir 
lietuvių tautos gerove bei interesais 
pavergtame krašte. Principiniai vis
kas yra panaudotina, kas silpnintų 
rusinimo įtaką Lietuvoje, ir viskas 
atmestina, kas tai st iprintų. 

c. Siekdami visomis jėgomis pa
dėti savajai tautai laisvės kovoje, tu
rime kreipti ypatingą dėmesį į oku
puotą Lietuvą, visomis išgalėmis 
stiprinti jos žmonių ryšius su Vaka
rais ir palaikyti jos laisvės ir neprik
lausomybės viltis. 

d. Politinėje išeivijos programoje 
privalome nejungti valstybės atsta
tymo tikslo su būsimos vidinės sant
varkos klausimu. Tik pati tauta , at
gavusi laisvę, gali nus ta ty t i savo val
stybės santvarką bei pasi r inkt i 
gyvenimo būdą. Šiandien didžiau
sias lietuvių tautos priešas yra ru
siškas imperializmas, siekiąs nutau
tinti ir tuo būdu galutinai palaidoti 
visas nepriklausomybės viltis tau
toms, atsidūrusioms Maskvos kolo-
nialinėje imperijoje. Tad kova prieš 
rusiškąjį imperializmą tur i pirmeny
bę prieš kitus politinius uždavinius. 

e. Santykiuose su okupuota Lie
tuva reikia skirti lietuvių tautą nuo 
jėga primesto sovietinio režimo. Kaip 
carinėje, taip ir sovietinėje priespau
doje rusai nepajėgė ir nepajėgs už
gniaužti tautos kūrybinės dvasios. 
Tai kas šiandien teigiamo Lietuvoje 
pasiekiama, yra lietuvių tautos kū
rybingumo pasireiškimas, o ne oku
pantų darbai. Neigiamas lietuvių 
tautos kūrybinių pastangų vertini
mas yra pagalba rusiškajam komu
nizmui naikinant tau t in ius skirtu
mus ir kuriant vientautę rusiškąją 
imperiją. 

Pareiškimas Lietuvos jaunimui 

Prie Jaun imo deklaracijos ir 
Jaunimo kongreso n u t a r i m ų jun
giame šį pareiškimą Lietuvos jau
nimui. 

Pirmoje vietoje s ta tome visų lie
tuvių besąlyginę vienybę, viršijančią 
bet kokius asmenin ius a r kultū
rinius skir tumus, kuriuos išryškina 
okupuotos Lietuvos ir mūsų gyvena
mųjų kraštų ekonominės, socialinės, 
politinės, kultūrinės ir laiko sąlygos. 

Iš septyniolikos kraš tų susirin
kę, realiai jaučiame šiuos skir tumus. 
Vienybės pagrindu tad laikome nu
sistatymą tautos reikalu ir bendrą 
sutarimą, pagrįstą atlaidžiu asme
nišku viens kito supra t imu dabar ir 
ateityje. 

Už vis brangesnį laikome savo 
ryšį su jumis, mūsų bendraminčiais 
Lietuvoje. Kartu trokšdami laisvai 
kurt i , mokytis, mels t is , praleisti 
laisvalaikį, kurti šeimą, ieškoti as
meninės laimės. 

Džiaugiamės kiekvienu žodžiu 
apie jus ir iš jūsų, ir stengiamės, 
kiek sąlygos leidžia, pranešt i apie 
save. Iš mūsų veiklos ir deklaracijų 
mūsų nusistatymai aiškūs. Į juos 
žiūrime kaip į brolius ir seseris, nie
kada ir niekur neperkeldami į juos 
priešingumą, kurį jaučiame okupa
ciniam režimui. 

Kad po tiek išeivijos metų su
sirenkame net antrosios ir trečiosios 
kartos lietuvių jaunimas , yra ne tik 
mūsų pastangų, bet ir jūsų vilčių ir 
tikėjimo mumis reiškinys. Šios viltys 
jungia mus visus. 

1966 m. liepos 2 d. 

mailto:a@draugas.org


DRAUGAS, 2006 m. rugpjūčio 15 d., antradienis 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Pietų Libane įsigaliojo paliaubos 

Nepaisant paliaubų, tankas prie Izraelio šieno su Libanu pasiruošęs puolimui. 

Beirutas, rugpjūčio 14 d. (,,Reu- rengę padėti mūsų pajėgoms, esan-
ters'VBNS) — Pietų Libane pirmadie- čioms Pietų Libane, kurioms gali pri-
nį 5 vai. ryto vietos laiku įsigaliojo pa- reikti pagalbos", — sakė jis. 
liaubos, dėl kurių tarpininkavo Jung- Naujus antskrydžius Izraelis šu
tinės Tautos (JT) ir kuriomis siekia- rengė iki paliaubų įsigaliojimo likus 
ma nutraukti penkias savaites tru- mažiau nei 15 minučių; jie vyko Li
kusį karą tarp Izraelio ir „Hezbol- bano rytuose ir netoli pietinio Saida 
lah". miesto, sakė saugumo šaltiniai. Taip 

Libaniečių saugumo šaltiniai pat buvo pranešta apie įnirtingus Iz-
pranešė, kad Pietų Libane ugnis lio- raelio karių ir „Hezbollah" susirėmi-
vėsi. mus. 

Šios paliaubos yra pirmasis Per antskrydį viename kaime ne-
žingsnis vykdant planą, pagal kurį toli Libano rytinės sienos su Sirija 
Pietų Libane bus dislokuotos 15,000 žuvo mažiausiai devyni civiliai žmo-
karių JT pajėgos, turėsiančios padėti nės, pranešė medikai. Per vėlesnį 
užtikrinti taiką. Per šį karą Libane antskrydį tame rajone žuvo policinin-
žuvo maždaug 1,100 žmonių, dau- kas, o per operaciją palestiniečių pa-
giausia — civilių gyventojų, be to, žu- bėgėlių stovykloje žuvo dar vienas 
vo 154 izraeliečiai, tarp jų — 114 ka- žmogus, nurodė saugumo šaltiniai, 
reivių. Sekmadienį Izraelio saugumo ka-

„Prasideda ugnies nutraukimo binetas patvirtino JT Saugumo Ta-
etapas. Ugnis liovėsi", — sakė izrae- rybos rezoliuciją dėl karo veiksmų 
liečiu armijos aukšto rango karinin- nutraukimo ir JT pajėgų dislokavimo 
kas, kuris davė įsakymą liautis šau- siekiant padėti įgyvendinti paliaubas, 
džius ir kurio žodžius citavo Izraelio Libano vyriausybė ir ,,Hezbollah" 
2-asis televizijos kanalas. taip pat sutiko su šia rezoliucija. 

„Tikimės, kad ugnies nutrauki- Tačiau tiek Izraelis, tiek „Hez-
mo bus laikomasi ... Prašome jūsų bollah" žadėjo atsakyti į bet kokį ki-
likti budriems ir pasirengusiems, nes tos šalies paliaubų pažeidimą. 
'Hezbollah' dar gali nutraukti pa- „Tai bus trapios paliaubos", — 
liaubas, be to, privalome būti pasi- sakė vienas Vakarų diplomatas. 

JAV vyriausybė padėjo Izraeliui 
planuoti karinę kampaniją Libane 

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (BNS) Bush administracijos troškimą suma-
— JAV vyriausybė aktyviai dalyvavo žinti galimo „Hezbollah" atsako Iz-
planuojant Izraelio kampaniją Li- raeliui grėsmę tuo atveju, jei JAV pra-
bane dar prieš tai, kai „Hezbollah" 
kovotojai liepos 12 dieną perėję sieną 
pagrobė du izraeliečių karius, — 
Amerikos ir Izraelio pareigūnai pa
vasarį susitikę aptarė planus, kaip 

dėtų karo veiksmus prieš Iraną. 
„Sėkminga Izraelio oro pajėgų 

bombardavimo kampanija galėjo su
mažinti Izraelio susirūpinimą dėl 
saugumo ir pasitarnauti kaip preliu-

nugalėti „Hezbollah", rašoma žurna- das galimai Amerikos prevencinei 
lo „The New.Yorker" šios savaitės 
numeryje. 

Tiriamosios žurnalistikos vete
ranas Seymour Hersh rašo, kad Iz-

atakai Irano branduoliniams objek
tams sunaikinti", — S. Hersh sakė 
šaltiniai 

CNN S. Hersh sakė: „Liepa buvo 
raelio vyriausybės pareigūnai gegužę pretekstas didelio masto puolimui, 
atvyko į JAV pasidalyti planais dėl kuris buvo planuojamas ilgą laiką. 
„Hezbollah" puolimo. 

Cituodamas vieną JAV vyriausy
bės konsultantą, S. Hersh nurodo: 
„Keli Izraelio pareigūnai atskirai lan
kėsi Washington, DC, kad „gautų ža-

Izraelio ataka turėjo būti modelis tos 
atakos, kurią jie tikrai nori vykdyti. 
Jie tikrai nori taikytis į Iraną". 

Vienas Pentagon konsultantas, 
kurio pavardė neskelbiama, S. Hersh 

lią šviesą bombardavimo operacijai ir sakė: „Mūsų ketinimas buvo susilp-
sužinotų, kiek Jungtinės Valstijos tai ninti 'Hezbollah', o dabar už mus tai 
toleruotų". daro kažkas kitas". 

Kaip žurnalistui sakė dabartiniai Pareigūnai iš Valstybės departa-
ir buvę vyriausybės pareigūnai, Iz- mento ir Pentagon šį pranešimą pa-
raelio veiksmai atitiko George W. neigė. 

EUROPA 

LONDONAS 
Nuo praėjusių metų liepos 7 die

nos kruvinų sprogdinimų Londono 
transporto sistemoje britų pareigū
nai užkirto kelią „mažiausiai ketu
riems didžiuliams sąmokslams", pa
reiškė vidaus reikalų sekretorius 
John Reid. Anot J. Reid, per tuos są
mokslus būtų žuvę labai daug žmo
nių. Sekretorius nurodė, kad šiuo 
metu policija tiria apie dvi dešimtis 
teroristinės veikos atvejų — anks
čiau buvo pasirodę pranešimų, jog 
policija Didžiojoje Britanijoje perse
kioja tiek teroristų kuopelių. 

GDANSKAS 
Žinia, jog garsus vokiečių rašyto

jas, Nobelio premijos laureatas 
Guenter Grass prisipažino, kad jau
nystėje tarnavo SS daliniuose, su
krėtė Lenkijos Gdansko miestą. Ilga
metis šio pajūrio miesto gyventojas, 
buvęs Lenkijos prezidentas ir No
belio taikos premijos laureatas Lech 
Walęsa sakė, jog patartų G. Grass at
sisakyti Gdansko garbės piliečio 
vardo. Vienas žymiausių Vokietijos 
romanistų G. Grass, parašęs garsųjį 
romaną „Skardinis būgnelis", kuria
me kritikuojamas nacių režimas, šį 
savaitgalį prisipažino Antrojo pasau
linio karo metais tarnavęs Gestapo ir 
esesininkų ginkluotose pajėgose 
„Waffen—SS". 

TALINAS 
Šeštadienį Estijoje, besididžiuo

jančioje savo tolerancija šalyje, vy
kusį gėjų paradą užpuolė apie 20 ak
menimis ir lazdomis ginkluotų vyrų, 
vadinančių save patriotais. Per inci
dentą buvo sužeista 12 žmonių, vie
nam parado dalyviui prancūzui diag
nozuota sunki kaukolės smegenų 
trauma, jis buvo nuvežtas į ligoninę. 
Parado organizatorių atstovė sakė, 
kad „ypač papiktino tai, kad gauja, 
vadinanti savo Estijos patriotais, pir
miausia užpuolė ir žiauriai sumušė 
demonstracijoje dalyvavusias mote
ris. Paskui jie ėmė mėtyti akmenis ir 
švaistytis lazdomis taikydamiesi į vi
sus dalyvius". 

LILLE 
Sekmadienio naktį šiauriniame 

Prancūzijos Calais regione prasidėjus 
potvyniui, kaimus maždaug per met
rą apsėmė vanduo, pranešė pareigū
nai. Su La Manche sąsiauriu besiri
bojančioje srityje prasidėjus smar
kioms vasaros liūtims, ištvino upeliai 
ir upės, buvo atkirsti keli kaimo ke
liai. Viename kaime sugriuvo tiltas. 
Tose vietovėse, kur vanduo nuslūgo, 
gyventojai nuo namų pradėjo valyti 
purvo sluoksnį. Apie aukas neprane
šama. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
55 proc. amerikiečių — 11 proc. 

daugiau nei gegužę — pritaria JAV 
prezidento George W. Bush vykdo
mai nacionalinio saugumo politikai, 
pranešama remiantis šeštadienį sa
vaitraščio ,,Newsweek" paskelbta vi
suomenės nuomonės apklausa. Ap
klausa buvo atlikta ketvirtadienį ir 
penktadienį. Jos išvakarėse Didžio
sios Britanijos pareigūnai sužlugdė 
teroristų sąmokslą cheminėmis bom
bomis susprogdinti 10 keleivinių lėk
tuvų, skrendančių iš Didžiosios Bri
tanijos į JAV Paties G. W. Bush verti
nimas pakilo iki 38 proc. — tai 3 pro
centiniais punktais daugiau nei ge
gužę, kai buvo atliktas paskutinis sa
vaitraščio „Newsweek" sociologinis 
tyrimas. 

KARIBAI 

HAVANA 
Kubos vadovas Fidel Castro 

sveiksta po operacijos ir optimistiš
kai pasitiko savo 80-metį, kurį Kuba 
minėjo sekmadienį, cituoja vyriausy
binį Kubos laikraštį „Stampa" britų 
transliuotoja BBC. Optimistiniame, 
nors tuo pačiu ir paslaptingame pra
nešime apie vizitą į šalies vadovo pa
latą laikraščio redakcija praneša, jog 
F. Castro „tvirtas lyg kubietiškas 
maumedis", bet, nepaisant to, po žar
nyno operacijos viešumoje jis nebuvo 
pasirodęs. Oficialios iškilmės jubilie
jaus proga atšauktos, tačiau Venesue
los prezidentas Hugo Chavez vis vien 
sekmadienį buvo atskridęs į Kubą. 
Jis pareiškė atvežęs dovanų arbatos 
puodelį su lėkštute, kuriais naudojosi 
XIX a. kovotojas už Lotynų Ameri
kos išvadavimą Simon Bolivar. 

, / 

Krovimu gabenimas 
iaivj > visas oasau'io šaus 

Krovinig gabenimas 
ektuvu į visas pasaulio šalis 

Air Frelght 
Automobiliu pirkimas bei 
siu^tmas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Trucking 

u'* s untiniu siuntimas bei 
Btatym as į namus Lietuvoje. Latvijoje. 

Esti oje "afPrūsijoje bei Ukrainoje. 
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usų darapj •ai 
Zalianykštis 

DARŽOVIŲ PASAULIS 
Praėjusį antradienį, atsiliepdamas į vienos skaitytojos priekaištą, kad 

per daug šiose skiltyse gėlių ir per mažai dėmesio skiriama daržovėms, 
ryžausi pakeliauti po „daržovių pasaulį". Kadangi kiekvienas daugiau ar 
mažiau daržoves pažįstame, jas dažnai valgome ir galbūt auginame savo 
kieme, stengiausi pateikti kiek mažiau žinomų faktų. Norėčiau ir šiandien 
tą kelionę tęsti, pirmiausia sustojant „agurkų stotelėje". 

Ar manote, kad su agurkais esate neblogai susipažinę? Tikiu, kad būsite 
nustebinti šios populiarios daržovės, valgomos žalios, raugintos, net virtos ir 
keptos, istorija. 

Agurkai 

Daržinis agurkas, angį. ,,Cu-
cumber", lot. Cucumis sativus yra 
kilęs iš Indijos, kur jis auginamas 
mažiausiai tris tūkstančius metų (o 
gal ir ilgiau). Archeologiniai kasi
nėjimai, atlikti 1970 m. B u r m a -
Thailand „Spirit Cave" vietovėje, 
atidengė agurkų sėklų (kartu su 
pupelių, žirnių ir kt. daržovių) iš 
daugiau kaip 9700 m. pr. Kr. 

Dabartinio agurko prosenelis, 
lot. Cucumis hardwickii, augo Hi
malajų kalnų papėdėse ir toli gražu 
nebuvo panašus į mūsų valgomus 
agurkus. Tai buvo mažas, labai kar
tus, žalias vaisius, padengtas ašt
riais spygliukais (bet jis taip pat 
turėjo agurkui būdingą kvapą). 

Agurkus labai mėgo senovės 
egiptiečiai ir juos valgydavo su kiek
vienu patiekalu. Beje, egiptiečiai iš 
agurkų taip pat gamindavo ypatingą 
gėrimą — maždaug šitaip: labai iš
nokusio agurko galas būdavo nup
jaunamas , o jo vidus at i t inkamu 
pagaliuku gerai sugrūdamas ir su
maišomas. Po to agurkas buvo už
kasamas į žemę, kur išbūdavo kelias 
dienas — per tą laiką agurko vidus 
pavirsdavo-skysčiu, kuris buvo laiko
mas tikru skanėstu. 

Nepaisant agurkų populiarumo, 
jie mažai maistingi, nes 96 proc. 
sudaro vanduo. Agurko žievėje yra 
šiek tiek vitamino A (maždaug 1 ir 
1/2 proc), bet reikėtų suvalgyti apie 
120 neluptų agurkų, kad gautume tą 
patį vitamino A kiekį, kuris ran
damas vienoje morkoje! 

Nepaisant maistinių medžiagų 
stokos, agurkai žmonijos istorijoje 
visgi turi savo vietą. Senovės kara
vanai, keliaudami per dykumas, neš
davosi agurkus troškuliui numal
šinti (galima sakyti, kad tai buvo 
tarsi „žali skysčio buteliai"); graikai 
per vasaros karščius atsivėsindavo, 
gulėdami ant smulkiai sukapotų 
agurkų, taip pat sugrūstus agurkus 

maišydavo su medumi ir sniegu, 
kaip savotiškus „ledus". Romos im
perija irgi nei vienos dienos be agur
kų neapsieidavo: juos valgydavo ža
lius, vir tus ir patiektus su aliejumi, 
actu bei medumi, o imperatorius 
Tiberius, kaip rašo Plinejus Senes
nysis, kasdien suvalgydavo bent 10 
agurkų. Kad patenkintų didikų 
apetitą, daržininkai agurkus augin
davo puoduose ir tampydavo juos iš 
vietos į vietą, „besivaikydami" sau
lės šviesą. 

Žlugus Romos imperijai, kurį 
laiką žlugo ir agurkų populiarumas. 
Jį atgaivino Prancūzijos vynininkai, 
kurie agurkus sėdavo aplink vynuo
gynus, t ikėdami, kad taip vynuogės 
bus apsaugotos nuo visokių kenkėjų. 

Anglijoje agurkus išpopuliarino 
Henrikas VIII, tačiau sveikatos ap
saugos žinovai į šias daržoves žiūrėjo 
įtartinai, net tikėdami, kad agurkais 
galima apsinuodyti arba nuo jų su
sirgti kai kuriomis ligomis. Tačiau ir 
čia agurkai buvo naudojami liaudies 
medicinoje. Pvz., karščiuojantis ligo
nis buvo guldomas ant supjaustytų 
agurkų; agurkų lapus užpylus vynu, 
buvo gydomas šuns įkandimas; mo
teris, norėdami sulaukti vaiko, prie 
juosmens prisirišdavo agurką; sap
nas apie agurkus reiškė, kad net
rukus įsimylėsi... 

Taip pa t buvo tikima, kad 
agurkai „bijo perkūnijos", todėl dar
žininkai, kylant perkūnijos debesiui, 
stengdavosi agurkus pridengti; tikė
ta, kad, jeigu agurkų sėklos laiko
mos trejus metus, jas pasėjus, ne-
išdygsta agurkai, bet ridikai, o agur
kus skinti būtina mėnulio pilnatyje, 
tuomet jie skaniausi... 

Jeigu auginate agurkus, paste
bėjote, kad jie turi dvejopus žiedus, 
t.y. moteriškus ir vyriškus. Vyriš
kieji Lietuvoje buvo vadinami pūsta-
žiedžiais, nes iš jų niekuomet ne
užmezga agurkiukas . Moteriškieji 
turi mažutė l ius agurkiukus , dar 
prieš pražystant , bet reikalingi vabz
džiai (bitės a r kiti), kad juos apvais
intų — tuomet iš užuomazgos jau 
išauga agurkas . Yra išauginta agur
kų ir be sėklų. Tai hibridai, bet jie 
turi tokį pat — agurkišką — skonį. 

Žmonės, atrodo, su agurkais dar 
negreit skirsis. Ši daržovė buvo au
ginta erdvėse, kai Rusijos kosmpo-
nautai 1982 m. skriejo Žemės orbito
je net 112 dienas. Kanadoje agurkai 
auginami po žeme — buvusiose nike
lio kasyklose, kur atliekami Kana
dos valdžios apmokami eksperimen
tai. Taigi, agurkai gali augti ir erd
vėse ir 4,600 pėdų po žeme. Vadi
nasi, jeigu turime kiek žemės savo 
Kumelyje, galime pasisėti agurkų, o 
jcieu :r neturime — jie auga dides
niuose vazonuose ir kituose induo-

Burokai 

Nors europiečiai burokus vadin
tų viena svarbiausių daržovių, tin
kamų ir žiemą, ir vasarą, Amerikoje 
jie nėra labai populiarūs. (Kartą par
duotuvėje kasininkė prisipažino 
niekuomet nemažiusi tokios dar
žovės — „burokai?, o kaip jie valgo
mi", — stebėjosi mergina, varty
dama perkamus burokėlius.) Angį. 
„Beets", lot. Beta vulgaris, priklauso 
Chenopodiaceae (žąsiakojų!) šeimai, 
nes, atseit, burokų platūs, plokšti 
lapai primena žąsies pėdas... 

Įdomu, kad visų pirma burokai 
nebuvo laikomi daržove, bet vais
tiniu augalu. Jų šaknys ir lapai buvo 
vartojami, kaip vaistai nuo daugelio 
ligų ir perkami vaistinėse pagal 
gydytojų receptus. (Beje, dar nelabai 
seniai Lietuvoje liaudies medicinoje 
burokai buvo rekomanduojami nuo 
mažakraujystės — valgant raudo
nus burokus, pagausėja raudonieji 
kraujo rutuliukai ir mažakraujis 
pasveiksta). 

Nuo maždaug viduramžių Ang
lijoje ir kitose Europos valstybėse 
buvo žinomi baltieji ir raudonieji 
burokėliai. Buvo valgomi ir jų lap
kočiai, o taip pat lapai. Burokėliai 
verdami, marinuojami, rauginami, 
iš jų verdamos sriubos, bet taip pat 
gaminami raudoni dažai, o gražuolės 
net pasidažydavo veidus burokėlių 
sultimis, kad būtų rausvesni. Buro
kai yra ne tik vasarinė, bet ir žie
minė daržovė, kuri, laikoma rūsiuo
se ar kitose vėsiose vietose, vartoja
ma visą žiemą. 

Visi žinome, kad artimiausias 
raudonojo burokėlio giminaitis yra 
runkeliai, kuriais šeriami gyvuliai, o 
iš cukrinių runkelių gaminamas 
cukrus. Kadangi runkeliai auga ir 
labiau šiaurinio klimato ruožuose, 
jie auginami ir Lieuvoje, kur buvo 
pastatyti keli cukraus perdirbimo 
fabrikai. Beje, iš „baltųjų burokų" — 
arba cukrinių runkelių, pirmieji pra
dėjo cukrų plačiau gaminti pran
cūzai. Kai Napoleono karų metu bri
tų laivai užtvėrė Prancūzijos pirk
liams kelią į West Indies, iš kur bu

vo importuojamas cukrinių nendrių 
cukrus, pradėta ieškoti naujų cuk
raus šaltinių (medaus, įvairių sirupų 
ir razinų prancūzams nepakako). 
Tuomet ir susidomėta „baltaisiais 
burokėlais". Pirmasis cukraus fab
r ikas Prancūzijoje pradėjo veikti 
1812 m. 

Moliūgai 

Kalbant apie daržoves, viena 
skaitytoja neseniai prisipažino, kad, 
norėdama vaikams parodyti, kaip 
auga moliūgai (angį. „Pumpkin", lot. 
Cucurbita maxima, priklauso, kaip 
ir agurkai, Cucurbitaceae šeimai), į 
lysvę kieme įbėrė kelias sėklas, pasi
l iktas iš pernykščio „Halloween" 
moliūgo. „Atrodo, — rašo ji, — kad 
netrukus turėsime bėgti iš namų, 
nes moliūgai ne t ik užgožė visą 
kiemą, bet jau raitosi aplink namo 
pamatus..." 

Panašiai kadaise nutiko ir vie
nam Massachusetts valstijos ūki-
nikui, kuris — tyčia ar netyčia — 
numetė galvijų ganykloje moliūgų 
sėklą. Ji išdygo, išsikerojo ir išaugi
no net 260 didelių moliūgų! Nors tai 
skamba kaip pasaka, bet iš tikrųjų 
moliūgai, jeigu tik j iems sudaromos 
apytikriai palankios sąlygos (gera 
žemė, pakankamai drėgmės), pui
kiai auga. Tai taip pat vėsesnio kli
mato augalas (atkreipkite dėmesį į 
storą, kietą moliūgo žievę ir tai, kad 
jie prinoksta rudenį, prieš pat pir
mąsias šalnas). Moliūgai yra sena 
daržovė, žinoma romėnams, grai
kams, Amerikos indėnams. Pirmieji 
europiečiai šioje šalyje taip pat au
gino moliūgus ir ki tas šios šeimos 
daržoves, kurias šiauduose išlaiky
davo iki Padėkos dienos ir dar ilgiau. 
Dabar Amerikoje daugelis moliūgus 
sieja su rudens švente — „Hal-
lovveen", bet jie taip pat yra maisti
nis augalas: kepami pyragai, ver
damos košės, kompotai, valgomos ir 
sėklos, tad — jeigu tik turite kiek 
daugiau vietos, pasėkite pora mo
liūgų sėklų ir pamatysite, kaip grei
tai jie auga, žydi didžiulėmis geltonų 
žiedų taurėmis ir užmezga vaisius. 
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NETIKĖTA DIAGNOZE 
ALBERTAS KANAIT1S 

O koks gražus vakaras ! Saulė 
pamažu slepiasi už horizonto, dan
gus nuo paskutiniųjų spindulių 
nudažo viską raudona spalva... Švel
nus vėjelis žaidžia t a rp žalumynų, 
bėga, skuba, rengiasi nakt ies poil
siui. Prieš akis ežeras, blizgantis 
vanduo, kur mažos vilnys rieda į 
krantą, atsimuša, gr įž ta atgal. . . 
Sėdžiu ant verandos apsup ta ber
žais, krūmais, gėlėmis. Tylumą per
skrodžia sanitarinės mašinos sire
nos, policijos automobiliai, kurie ne-
nutilsta dieną ir naktį. Amerika! 

Vartau knygą ir mintys klajoja 
apie tolimą tėviškę, d raugus , pra
leistą jaunystę. Labai, labai daug 
metų praėjo, bet vis dar negaliu pa
miršti praeities, gyvenu praeitimi. 
Einu senyn ir jau jaučiu senatvės 
naštą, silpnėju, greit pavargs tu . 
Sveikata? Kas žino. Auksiniai se
natvės metai? Atmintis? Kar ta i s pri
simenu, kartais nežinau, kokia sa
vaitės diena, kartais klajoju dyku
moj, kartais viskas lyg knygoje. 

Tamsėja. Dar tik keletą valandų 
— nakties. Sunkiai atsikeliu, laikas 
poilsiui. Rytoj kita diena, nauji rū
pesčiai... J au kuris laikas tu r iu sun
kumų su šlapimo pūsle: nakt imis tu
riu keletą kartų keltis. Einu pas 
gerai žinomą insktų, pūslės, pros
tatos specialistą,kur laboratorijoj 
bus patikrintas kraujas (specialus 
tikrinimas) PSA. 

Už savaitės gaunu atsakymą — 
prostatos užtinimas. Nuo skausmo 
gaunu vaistų. Padeda, gėrėju. 

Praeina daug metų — apie de
šimt — ir staiga: vėl prosta ta . Šian
dien iš ryto jaučiu skausmą kojose, 
skausmas raižo vidurius, atrodo, kad 
netrukus „sprogsiu". N u t a r i u su 
žmona važiuoti į ligoninės pirmosios 
pagalbos skyrių —ER. 

ER laukiamasis kambarys pil
nas žmonių. Pirma reikia užsire
gistruoti, tai užtrunka gana ilgai, 
tikrina draudimo dokumentus , daug 
popierių pasirašyti. Taip pat daug 

klausimų: ar labai skauda, kur skau
da, kodėl negaliu šlapintis... Ir dar 
begalės klausimų. Kai kurie klausi
mai tiesiog nieko bendra neturi su 
mano problema. Skausmas didėja, 
bet reikės laukti, kada ateis tavo 
eilė. J a u trys valandos ir vis dar 
laukiu. Galų gale pašaukia ir pagul
do ki tame kambaryje, iš kurio matau 
lakstančias sanitares, matau kam
barį, kur ramiai susėdę keletas dak
tarų , sanitarų šnekučiuoja, juokiasi, 
geria kavą... 

Žmona šaukia sanitarę, klausia 
— daktaras su kitu pacientu. Net
r u k u s a te ina daktaras , apžiūri . 
Diagnozė — šlapimo pūsles uždegi
mas . Daktaro asistentė prikabina 
prie kojos guminį maišelį, kuris yra 
su jungtas su šlapinimo pūsle. 
S k a u s m a s mažėja, pūslė tuštėja. 
Skausmas? Nejaučiu jokio, jaučiuos 
normaliai, jaučiuos gerai... 

Grįžtam į namus. Po keletos die
nų turiu eiti pas prostatos specia
listą, kažkas dar neaišku. ER dak
t a r a s nėra t ikras dėl diagnozės. 

Nemigo naktys. Kartais prabun
du, galvoju, mąstau. Dievo valia. 
Mano likimas Jo rankose. Jis man 
davė didelę dovaną — gyvenimą ir 
J i s pašauks mane atgal, kai ateis 
laikas. 

Sekmadienis. Dangus mėlynas, 
saulė beria savo karštus spindulius. 
Vidurdienis. Temperatūra 90°F. Lie
pos mėnuo karštokas, kartais ore 
jaučiasi drėgmė. Sunku kvėpuoti. 

Juodas debesis iš vakarų pama
žu dengia dangų — bus lietaus. 
Saulė dingsta ir tik gal vienas kitas 
jos spindulys dar mėgina išlįsti iš po 
debesio. 

Sužaibuoja ir dideli lietaus lašai 
k r i n t a an t karš tos žemės. Žemė 
garuoja. Lyja lyg iš kibiro. 

Daktaro kabinetas. Trumpas vi
zitas, t rumpa diagnozė — prostatos 
vėžys. Jaučiu lyg smūgį į galvą, 
nežinau, ką sakyti, nežinau... Dabar 
prašau Dievo pagalbos. Meldžiuosiu, 
t ikiu, prašau... 

PARODA APIE ROMOS 
ŠV. PETRO BAZILIKĄ 

Minint šventųjų apašta lų Petro 
ir Pauliaus šventę, Vat ikane vyko 
Romos Šv. Petro bazilikos 500 metų 
jubiliejaus pagrindinės iškilmės. Ta 
proga Vilniuje Lietuvos dailės mu
ziejaus ir Italų kultūros inst i tuto ini
ciatyva surengta paroda „Romos Šv. 
Petro bazilika 'Novum Templum 
Vatikanum' istorija ir architektūra", 
kuri veiks iki rugpjūčio 20 d. Birželio 
21 d. per parodos at idarymą Lietu
vos dailės muziejuje apie pagrind
inės katalikų šventovės re ikšmę 
kalbėjo mons. Juozapas Antana
vičius, Čekiškės Švč. Trejybės baž
nyčios administratorius kun. Valdas 
Bartkus. 

Ekspozicijos koordinatoriai, Lie
tuvos dailės muziejaus specialistai 
Ieva Dilytė ir Skaistis Mikulionis 
pabrėžė, kad parodoje pristatomos ir 
bazilikos koplyčios, ilgai ieškota šv. 
Petro kapo vieta ir ten 1 1 a . pastaty
tos koplyčios maketas. J Vilnių at
vežtos bazilikos frizų ir kitų puoš
menų kopijos. Eksponatai byloja ir 
apie Vatikano s t a tymo procesą: 

rodomi planai, garsiojo kupolo pjū
viai, kai kurie darbo įrankiai ir 
įrengimai. Nuo XVI a. iki mūsų die
nų Vatikane veikia speciali instituci
ja, vadinama „Šv. Petro dirbtuvė
mis", kuri rūpinosi bazilikos statyba, 
o dabar prižiūri jos restauravimą. 

Parodoje ta ip pat atsispindi 
įvairūs garsiosios šventovės statybos 
etapai , pristatomi ją kūrę žymiausi 
ir įtakingiausi renesanso ir baroko 
epochų menininkai : Donato Bra-
mante , Santonio da Sangallo ii Gio-
vane, Rafaello Santi, Michelan-gelo 
Buonaroti, Jacopo da Vignola, Gia-
como della Portą, Domenico Fonta
ną, Carlo Maderno, Gian Lorenzo 
Bermini ir kt. Sakrali dvasia, ar
chitektūra ir dailė į Šv. Petro bazi
liką kasdien sutraukia nuo 5,000 iki 
30,000 lankytojų. Parodoje ekspo
nuojami bazilikoje vykusių iškilmių 
vaizdai: procesijos, romiečių susi
kaupimo akimirkos Šv. Petro aikštė
je , kanonizavimo ceremonijos; pa
teikiamos ir vaizdajuostės. 

BŽ 

SMfes ir kraujagyslių 

ARAS ŽLIOBA, M.D 
AKJLj LiCCS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Vidaus ligos 

VIDAS J. NEMiCKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VIŽNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 k-6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RAIMA, M D 
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. i l l ino ispain.com 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 L VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Chirurgai 

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

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126 

630-941-2609 

TRŪKSTA TAUTINIO IR 
MORALINIO AUKLĖJIMO 

Atkelta iš 3 psl. 
Kai kurių aukštesniųjų mokyklų 

perorganizavimas į kolegijas / ko
ledžus, atrodo, jau dabar duoda vai
sių. Universitetuose, deja, rimtų re
formų, matyt, baiminamasi. 

- Kokių pe rma inų Lietuvos 
va l s tybės s t ra tegi jo je r e i k ė t ų 
page idau t i , nor in t sus igrąžint i į 
Vaka rus masiška i emigruojančią 
jaunąją Lietuvą? 

- Jaunam žmogui, svarbu, kad 
jo įnašas būtų vertinamas ir kad 
būtų aišku, jog jo ateities perspekty
vas nulems ne kyšiai ar pažintys, o 
jo paties darbštumas ir sugebėjimai. 

- Lietuva dažnai įvardi jama, 
k a i p ša l i s , p i r m a u j a n t i paga l 
savižudybių skaičių. Kodėl ta ip 
y ra ir ką dary t i , kad b ū t ų k i ta ip? 

- Po sovietmečio yra daug vi
duriniosios ir jaunosios kartos lietu
vių, kuriems stinga aiškaus gyveni
mo tikslo bei gyvenimo prasmės 
sąvokos. Patyrę nesėkmę, jie nepajė
gia atsigauti. Reikėtų jaunimui 
įdiegti anglų rašytojo Rudyard Kip-
ling eilėraštyje „Ir -" išreikštas idė
jas. 

- Ar J u s t enk ina tai, kaip 
Lietuva suvokia ir pa te ik ia save 
žiniasklaidoje i r televizijoje? 

- Atsakydamas į skaitytojo 
klausimą, Cleveland (Ohio, JAV / 
dienraščio „The Plain Dealer" redak
torius pastebėjo, kad, jeigu būtų 
aprašytos visos įvykusios blogybės -
nusikaltimai, avarijos..., laikraštyje 
nebeliktų vietos kitoms, svarbes
nėms ir įdomesnėms, naujienoms. 
Didelė dalis Lietuvos žiniasklaidos 
dar tai neįsisąmonino. Pusę šimtme
čio dusintą spaudą ir televiziją laisvė 
apsvaigino. Žinoma, yra išimčių. 

- Kokios lietuvio nacionali
nės savybės J u m s a t rodo gra
žiausios, o kokio ne? Lietuvos 

žmonių m o r a l ė , s ą m o n i n g u m a s 
i r p a t r i o t i š k u m a s : d i a g n o z ė i r 
pe r spek tyvos? 

- Gražiausios lietuvio savybės -
darbštumas ir savųjų ratelyje drau
giškumas bei savitarpio pagalba. 
Liūdna, kad sovietmečiu / dėl su
prantamų priežasčių / dingo atviru
mas, pasitikėjimas ir sąžiningumas. 
Smuko seksualinė moralė, bet tai 
bendra beveik visai Europai, o ir 
Amerika ją vejasi... Reikia nepra
rasti vilties. Iš praeities tavo sū
nūs... / Kodėl dabar taip paplito ter
minas „nacionalinis", kai turime tik
slesnius lietuviškus žodžius „tauti
nis" ir „valstybinis"? / 

- L ie tuvos k u l t ū r o s , is tor i jos 
a r v i s u o m e n ė s v e i k ė j a s , k u r i s 
J u m s y r a a u t o r i t e t a s i r kodė l? 

- Kiekvienas istorinis laiko
tarpis išugdo savo didvyrius. Gerbiu 
tarpukario nepriklausomos Lietuvos 
mokytojus, kurie ne tik išmokė, bet 
ir išauklėjo visą lietuvių kartą. 
1940-1990 buvo daug lietuvių, drį
susių įvairiais būdais pasipriešinti 
okupantams. Labai gerbiu valstybi
ninką Vytautą Landsbergį. Rizikuo
damas viskuo, veikdamas sumaniai 
ir diplomatiškai, jis tautą išvedė į 
laisvę ir įvedė į nepriklausomų vals
tybių bendriją. Deja, per daug pasi
tikėdamas savo tautiečiais, padarė 
klaidų, dėl kurių buvo smerkiamas. 
Tapęs „atpirkimo ožiu", jis nepuolė į 
depresiją, neužsidarė savyje, neiš
vyko į užsienį, kur būtų buvęs ger
biamas, o nenuils tamai stengiasi 
Lietuvą vesti į šviesą ir tiesą. 

- Kokiais m o r a l i n i a i s pr inc i 
pa is vadovau j a t ė s savo gyveni
me? 

- Stengiuosi taip elgtis, kad 
rytoj pasaulyje būtų nors trupučiuką 
geriau, negu šiandien. 

Remkite Ir platinkite katalikišką spaudą M>HLAXJ<i i%.S 

http://www.illinoispain.com
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DEIMANTINE 
VYTAUTO ZALATORIAUS 

SUKAKTIS 
Vienas iš aktyvesniųjų spaudos 

darbuotojų Čikagos apylinkėse ilgą 
laiką buvo Vytautas Zalatorius. At
vykęs į Cicero lietuvių telkinį 1956-
siais, jis tuojau įsijungė į vietos lie
tuvių veiklą, o taip pat kartu siekė ir 
mokslinių laipsnių. 

Šis 1931 m. liepos 31 d. Panevė
žyje gimęs vyras studijavo North-
vvestern universitete Evanston, kur 
1958 m. gavo žurnalistikos bakalau
ro laipsnį. Tada įstojęs į Čikagos uni
versitetą (University of Chicago) 
1961-siais apgynė socialinių mokslų 
magistro laipsnį. Darbavosi draudi
mo ir sveikatos apsaugos sferose. 

Ilgą laiką gyveno Cicero, kur su 
žmona Birute Antanaityte—Zalato
riene užaugino dvi dukras — Alytę ir 
Snieguolę. Pastaroji pasekė tėvo pė
domis ir tapo žurnaliste. 

Vytautas buvo „Draugo", „Vie
nybės", „Tėviškės žiburių", vėliau 
„Akiračių" bendradarbis. Ir dabar jis 
yra „Akiračių" (šiuo metu leidžiamų 
Lietuvoje) redkolegijos narys. Taip 
pat buvo Lietuvių Bendruomenės 
Cicero apylinkės, Vid. Vakarų apy
gardos valdybų narys, be to, buvo ir 
Lietuvių žurnalistų sąjungos Čika
gos skyriaus valdyboje. 

Palaikęs kultūrinių ryšių su 
tėvyne mintį, Vytautas jau 1992-
siais grįžo į Lietuvą ir ten dirbo 
„Sodros" tarptautiniame skyriuje. 
Lietuvoje, vėliau Čekijoje, dirbo ir jo 
dukra Snieguolė. 

Ir dabar jis daug laiko praleidžia 
tėvynėje, tačiau sugrįžta ir į namus 
Benvyn. Čia liepos 29 d., dalyvau
jant dideliam būriui giminių iš įvair
ių vietovių bei draugų, jis atšventė ir 
savo 75 metų jubiliejų. 

Linkime šiam spaudos darbuoto
jui ir geram prieteliui dar daug 
sveikų metų. . 

Vytautas Zalatorius klausosi am skirtų 
sveikinimų jubiliejaus proga Edvardas Šulaitis 

Gimtadienio proga žurnalistą Vytautą Zalatorių pasveikinti iš arti ir toli suva
žiavo artimieji. 

Indrės Tijūnėlienės nuotraukos. 

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI 
DRUSKININKUOSE 

Diana, Danutė, Lina ir Daiva 
Šulai iš Portage, WI, lankė lietuvių 
kalbos kursus užsieniečiams, kurie 
vyko liepos 23-rugpjūčio 4 dienomis 
Druskininkų „Dainavos" viešbutyje. 

Kursai buvo intensyvūs: pamo
kas jų studentai turėdavo lankyti ir 
savaitgaliais, norint jiems suteikti 
kuo daugiau žinių, per, palyginus, 
neilgą laiko tarpą. 

Minėti jaunuoliai yra gydytojų 
Dalios ir Leono Šulų vaikai, kuriems 
svarbu geriau išmokti lietuvių kal
bą, nes vietovėje, kur jie gyvena, 
lituanistinių mokyklų nebėra. 

Kiek vėliau į tėvynę išvyko ir jų 
tėvai. Jie pora savaičių praleis su 
savo vaikais, o taip pat lankys gimi
nes bei pažįstamus. Jie taip pat iš
vežė palaidoti ir dr. Leono mamos — 
Magdalenos Šulaitienės palaikus. A. 

a. Magdalena mirė liepos 21 d., su
laukusi 94 m. amžiaus. Brighton 
Park lietuvių telkinyje ji išgyveno 
apie 45 metus. 

A. a. Magdalenos palaikus rug
pjūčio 8 d. priglaudė velionės gimti
nės Pažėrų kapinės, po gedulingų 
pamaldų Švč. Jėzaus Širdies parapi
jos bažnyčioje. 

Laidotuvėse dalyvavo visi miru
siosios anūkai, kurie buvo kaip tik 
baigę Lietuvių kalbos kursus, ir 
didelis būrys a. a. Magdalenos gimi
nių bei pažįstamų Lietuvoje. 

Šio mėnesio viduryje visa Šulų 
šeima grįžta į Portage, WI, nes jau
nieji šeimos nariai, ypatingai studi
juojantieji, turės važiuoti į savo 
mokyklas. 

Edvardas Šulaitis 

I 

Dr. Romualdas Povilaitis prie savo padarytų kryžių ant kalnelio prie Pa
saulio l ietuvių centro, Lemont, 1L. 

Indrės Tijūnėlienės nuotrauka. 

Gimtojo miesto jubiliejui — 
rekordinis zarasiškių projektas 

įsibėgėjus visą vasarą švenčia
mam Zarasų miesto 500-ųjų metų 
jubiliejui miesto šeimininkai parengė 
įspūdingą projektą. Zaraso ežero sa
loje po atviru dangumi, įvyko bene 
didžiausias Lietuvoje dainos ir mu
zikos spektaklis „Sėliai - Zarasų dva
sia". Jame miesto istoriją - nuo le
dynmečio laikų iki ateities vizijos, 
pristatė daugiau nei 400 įvairiems 
žanrams atstovaujančių mėgėjiškos 
bei profesionalios scenos atlikėjų. 
Pasirodyme koncertavo Zarasu kraš
to meno kolektyvai, svečiai iš kai
myninės Latvijos, taip pat Lietuvos 
scenos žvaigždės — „Vairas", „16 
Hz", „69 danguje", taip pat Povilas 
Meškėla, Česlovas Gabalis, operos 
solistė Gintarė Skėrytė, tautinių 
šokių ansamblis „Lietuva". 

Milžiniškoje scenoje — dinamiš
kas vaizdas — per 70 šokėjų impro
vizavo ežero gimimą ledynuose, čia 
įsikūrė Sėlių gentis, vėliau pasidali
nusi į latvius ir lietuvius. Nebuvo 
apsieita be karo epizodų - kovinius 
veiksmus atliko 60 skydais ir kalavi
jais ginkluotų kariūnų. Miesto gimi
mas žiūrovų akivaizdoje iškilo dai
lininkų sukurtuose svarbiausių Za
rasų pastatų maketuose. Įspūdingai 
buvo vaizduojama ir ežeringo miesto 
ateities vizija, kurią šio spektaklio 
sumanytojai iki pat pasirodymo 
pradžios buvo linkę laikyti paslapty
je... „Rengdamiesi savam jubiliejui 
dairėmės į tokių jubiliejų šventimo 
tradicijas kituose Lietuvos miestuose. 
Pasisėmę patirties, nutarėme neap
siriboti garsių atlikėjų sukvietimu bei 

fejerverkais, bet sukurti savitą, 
išskirtinį renginį. Todėl, dar prieš 
metus • įsteigta jubiliejaus komisija 
paskelbusi konkursą išrinko ger-
ausią projekto idėją. Įdomiausią sce
narijų mums pasiūlė patyrusi 
masinių renginių režisierė vilnietė 
Liaukadija Dabužinskaitė", — teigė 
Zarasų kultūros namų direktorė 
Jovita Mikutavičienė. 

Renginyje dalyvavo kraštiečiai ir 
miesto svečiai. Baigtinė programa, 
vyko atnaujintoje Zarasų Sėlių aikš
tėje. Jos metu buvo atidengta miesto 
herbą simbolizuojanti skulptoriaus 
Henriko Orakausko metalo plastikos 
skulptūra „Elniažuvė", kurios sukū
rimą finansavo telekomunikacijų 
bendrovė TEO LT, AB, buvo atidary
ta dokumentinė fotografijų paroda 
„Zarasams - 500" bei pristatyta dar 
spaustuvės dažais kvepianti istorinė 
monografija „Zarasai laiko vilnyse". 
Taip pat šventiniame šurmulyje buvo 
įvardinti pirmieji šio krašto Garbės 
piliečiai. Rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu į garbingą titulą preten
davo trys šiam kraštui nusipelniusios 
asmenybės — žymus chorvedys, kom
pozitorius ir dirigentas Lionginas 
Abarius, Flamandų-lietuvių bendri
jos pirmininkė Francina Emma 
Baeten Van den Brande, taip pat ne 
vienerius metus sėkmingai zarasie
čiams atstovavęs politikas Petras 
Popovas. Garbės piliečio regalijos 
buvo įteiktos rugpjūčio 13 dieną 14 
vai. Zarasų kultūros rūmų koncertų 
salėje. 

Romualdas Trimonis 
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A t A 
SOPHIA ŠUKYS WALSH 

• 

Mirė 2006 m. rugpjūčio 12 d. 
Nuliūdę liko: vaikai Charles H., Jr . su žmona Violetta, Julia 

ir vyras Ken Wegner, anūkai Gabrielle Walsh, Gavin, Spencer 
ir Veronica Wegner, seserys Antosė Kuncevičius, Juzefą Vizgir
da, Agota Gustainis, Petrė Spear, Teresė Izganaitis, brolis Jo
nas Šukys; daug sūnėnų ir dukterėčių. 

Velionė pašarvota antradienį, rugpjūčio 15 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 9 v.v. ir trečiadienį nuo 9 v.r. iki 10 v.r. Gibbons laidojimo 
namuose, 134 S. York Rd., (1/2 mile North of St. Charles Rd.), 
Elmhurst, IL. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugpjūčo 16 d. Iš laidojimo 
namų 10 vai. ryto velionė bus atlydėta į Katalikų bažnyčią, ku
rioje 10:45 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po 
Mišių velionė bus palaidota Queen of Heaven Catholic Ceme-
tery, Hillside. 

Vietoje gėlių prašom aukoti Cardinal Bernardine Cancer 
Center, Loyola Hospital, 2160 S. First Ave., Maywood, IL 60153. 

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

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Gibbons FH. Tel. 630-832-0018 arba 
www .gibbonsfuneralhome. com 

2006 m. rugpjūčio mėn. 11 d., sulaukęs 84 m. amžiaus, 
Beaumont ligoninėj, Troy Michigan, mirė diplomuotas inži
nierius, ateitininkas, taurus lietuvis 

A t A 
BENEDIKTAS ANTANAS 

NEVERAUSKAS 
Po gedulingų Mišių Dievo Apvaizdos bažnyčioj š.m. 

rugpjūčio 14 d., velionis buvo palaidotas Holy Sepulchre ka
pinėse, Southfield, Michigan. 

Giliam nuliūdime liko: žmona Vita Polikaitytė Neverauskie-
nė, dukra Rita ir žentas Kastytis Giedraičiai, vaikaičiai And
rius, Danius, Rima ir Mikas; sūnus Vidas ir marti Adrija Biru-
tytė Neverauskai, vaikaičiai Kovas ir Gytis; sesutės Aldona Gu-
davičienė, Genė Bernard ir Kunigunda Petronienė su šeimomis; 
pusbroliai Algis ir Tomas Sperauskai, pusseserė Regina Palivo-
nienė ir artimi Polikaičių, Giedraičių ir Biručių giminės. 

Velionis buvo aktyvus ateitininkas, pirmasis pirmininkas 
Detroito Ateitininkų Studentų skyriaus, "buvęs Detroito Sen
draugių pirmininkas, Dainavos Jaunimo stovyklos rėmėjas, 
daug metų buvo Dievo Apvaizdos parapijos tarybos narys, eida
mas liturginio komiteto ir sekretoriaus pareigas. Eilę metų 
tvarkė didžiųjų švenčių šv. Mišių ceremonijas. Velionis buvo 
įamžintas Dainavos Jaunimo stovyklos ir Ateities fonduose. 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė. Tel. 313-554-1275 

A t A 
MINTAUTUI SODEIKAI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną DALĘ, sūnų 
RAIMUNDĄ su šeima, dukrą ANGELĘ su šeima, vi
sus gimines ir šeimos artimuosius. 

Mes visi liūdime, netekę tokio malonaus ir gero 
draugo. Ilsėkis ramybėje, mielas Monte, mes visi Ta
vęs labai pasiilgsime mūsų tarpe. 

Arvydas ir Aldona Kudirkai 
Albinas ir Ina Sekai 

Zigmas ir Birutė Viskantai 
Darius ir Zita Rahbar 

Mindaugas ir Violeta Gedgaudai 
Gediminas ir Jina Leškiai 

Lobio paieškos 
62 metų kinų ūkininkas iš Dajo 

apskrities, Junano provincijos, Ma 
Kvingrongas prieš 16 metų susapna
vo keistą sapną. Jis sapnavo lobį, 
paslėptą Maanšano kalne, esančiame 
už 20 kilometrų nuo jo kaimo. 

Matė sapne 

Žmogus pasakoja, kad sapnavo 
mergaitę juoda suknele, stovinčią 
paslaptingoje akmeninėje patalpoje. 

Toje patalpoje jis surado bran
genybių, senovinių raštų ir Džugo 
Kongmingo stelą (vertikali dekoruota 
akmens plokštė ar stulpas). 

Džugas Kongmingas buvo žymus 
Trijų Karalių periodo karvedys Ki
nijoje. Viena iš vietos legendų pasako
ja, kad šis karžygys buvo netoliese 
surengęs žygį. 

Todėl Ma mano, kad tai, ką jis 
matė sapne, - tikra. 1990 metų spalio 
15 dieną Ma Kvingrongas pasistatė 
nedidelę lūšnelę ant 2 tūkstančių 
metrų aukščio kalno. 

Nuo pat tos dienos jis kasdien 

kasė ir rausėsi gilyn į kalną. 

Rado stalaktitų 

Ūkininkas sako jautęs lyg kas 
laikytų botagą jam už nugaros ir 
verstų jį ieškoti paslėpto lobio. 

Nuo 1998 kovo 15 dienos Ma ap
sigyveno savo išraustoje oloje. 

Jis pasakojo, kad visą savo laisvą 
laiką skirdavo kasimui. Kartais pa
sitaikydavo, kad per dieną jis kasdavo 
daugiau nei 10 valandų. 

Ūkininkas taip norėjo rasti lobį, 
kad negailėjo jėgų. Jis tikėjosi rasti 
lobį, kol dar yra gyvas. 

Vyras iškalė oloje laiptelius, o ak
meninėse sienose - hieroglifus. 

Kasdamas dar giliau, jis atrado 
ertmę su stalaktitais. 

Kinas pasakojo vos tik ėmęsis šio 
darbo, nesitikėjęs atrasti olų. 

Jis kasė tik rankomis, nes baimi
nosi, kad sprogmenys sugadins raš
tus ir brangenybes. 

Vyras sako nebežinąs, kiek įran
kių jis jau sunaudojo. 

A t A 
BENEDIKTUI NEVERAUSKUI 

mirus, skausmo prislėgtai žmonai VITAI, dukrai RI
TAI, sūnui VIDUI su šeimomis, giminėms ir artimie
siems reikiame giliausią užuojautą. 

Elena Blandytė 
Ona ir Saulius Jameikiai 

Mielai, buvusiai Detroito Gabijos tunto tuntininkei, 
skautininkei, vadovei, sesei 

A t A 
JŪRATEI PEČIŪRIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiam dukras AUSTĘ ir 
GINTĘ bei jų šeimas. Liūdime kartu. 

Detroito Baltijos ir 
Gabijos tuntų broliai ir sesės 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N V V O R L D - V V I D E D A I L Y 

. ,DRAUGAS" i n f o r m u o j a , „ D R A U G A S " f o r m u o j a ; 
, ,DRAUGAS": išeivi jos i r L ie tuvos j u n g t i s ! 

„ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s švyturys i r sa rgas ! 
P r e n u m e r u o k i m e i r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą ! 

w w w . d r a u g a s . o r g 

Aplinkiniai palaikė 

Iš pradžių Ma šeima jo nesuprato 
ir į jo entuziazmą žvelgė skeptiškai. 

Namiškiai netgi manė, kad šis 
išsikraustė iš proto. 

Tačiau, kai vyras aptiko stalakti
tus, giminaičių bei kitų vietos gyven
tojų nuomonė pasikeitė. 

Vienas verslininkas netgi paau

kojo 6 tūkstančius juanių pirkti 
vamzdžius, kurių reikia kasybai. 

Nors kinas susapnuoto lobio ieš
ko jau 16 metų, kol kas jo neaptiko. 

Jeigu patikėtume Ma Kvingron-
go susapnuotos mergaitės pranašys
te, lobj jis turėtų surasti po metų ar 
dvejų. 

„Klaipėda" 

http://www.draugas.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

Rugpjūčio 19 d., šeštadienį, JAV 
Waukegan-Lake County apylinkės 
metinė gegužinė Vokiečių centre, 
Lake Villa, IL, prasidės 2 vai. p.p. 
Daugiau informacijos: www. vvauke-
gan-lakecountylb.org 

• Kunigas Antanas Gražulis, S J, 
aukos šv. Mišias rugpjūčio 20 d. 1 
vai. p.p. Šv. Onos bažnyčioje, Bever-
ly Shores, IN. Visi kviečiami. 

• Rugpjūčio 20 d., sekmadieni, 
12 v. p. p. Lemonto apylinkė kviečia 
visus į linksmą vasaros gegužinę, 
kuri rengiama PLC sodelyje, Le-
monte. Bus daug gardaus maisto, 
gaivinančių gėrimų, organizuojama 
loterija. Muzikantas Arvydas ir 
„Baltijos" pramoginių šokių mokyk
los atstovai šokių mėgėjams tikrai 
neleis nuobodžiauti. Suaugusieji sa
vo vikrumą ir sumanumą galės iš
bandyti įvairiose varžytuvėse. Vaikų 
lauks susitikimas su klounu, pie
šinių ant asfalto konkursas, badmin
tono varžybos ir daug kitų pramogų. 
Medicinos ir kosmetologijos srities 
specialistės teiks nemokamas kon
sultacijas. Bus daug netikėtumų. 
Kviečiame visus ne tik namiškius, 
bet ir svečius iš kitų apylinkių atvykti 
pabendrauti bei kartu pasidžiaugti 
gražia vasara. 

• Rugpjūčio 26-27 d., savaitgalį, 
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL, 
vyks Vasaros palydos, kurios prasi
dės šeštadienį, rugpjūčio 26 d., 1 v. p. 
p. Šeštadienį veiks mugė, dalyvaus 
populiariausios lietuviško maisto 
kavinės, įvairiu lietuvišku alumi 
vaišins Centro šeimininkai, futbolo 
aikštėje vyks finalinės ČLFL rung
tynės. 8 v. v. šventė persikels į nau
juosius Jaunimo rūmus. Čia koncer
tuos vietiniai atlikėjai bei svečiai iš 
Lietuvos — humoro grupė „Radio 
Show". Po koncerto — šokių vakarą 
ves Jager DJ's. Sekmadienį, rug
pjūčio 27 d., po 12 v. šv. Mišių vyks 
tradicinė gegužinė su loterija ir šo
kiais, kuriems gros Jonas Domarkas. 
Vasaros palydų organizatoriai mie

lai kviečia visus — prekybininkus, 
verslininkus ir kitus žmones — no
rinčius dalyvauti šventėje, prekiau
ti, tapti rėmėjais ar kitaip prisidėti 
prie šventės organizavimo, skubiai 
skambinti Pasaulio lietuvių centro te
lefonu: 630-257-8787. Visi maloniai 
kviečiami apsilankyti šioje šventėje! 

•Lie tuv ių tautodailės instituto 
visuotinis metinis narių suvažiavimas 
įvyks rugsėjo 9 d., šeštadienį, 11:30 
vai. r. Toronto skyriaus pirmininkės 
Aldonos Vaitonienės namuose, 96 
Anglesey Blvd., Islington, Ontario, 
Canada. Tel. 416-239-3618. Jame 
šalia einamųjų reikalų bus aptariama 
LTI ateities veikla. Norint gauti dau
giau informacjos, prašome kreiptis į 
LTI valdybos pirmininkę Aldoną 
Veselkienę tel. 613-359-6159 arba 613-
359-1160. 

• Rugsėjo 10 d., sekmadienį, 
Nekaltai Pradėtosios Marijos šven
tovėje Putnam, Connecticut, rengia
ma Šiluvos Marijos šventė. Ją ves 
Amerikos lietuvių kunigų vienybės 
pirmininkas, prel. Albertas Kontau-
tas. Dienos programa: 10 vai. r. — 
registracija, klausomos išpažintys. 
11 vai. r. — šv. Mišios ir homilija. 12 
vai. p.p. — pietūs. 1:15 vai. p.p. — 
konferencija, procesija su rožinio 
malda vienuolyno sodyboje, Švč. 
Sakramento adoracija ir palaimini
mas. Apie dalyvavimą prašome pra
nešti iki rugsėjo 3 d. telefonu: 860-
928-7955. Visi maloniai kviečiami! 

•Lie tuv iu fondo nariams Peda
goginio lituanistikos instituto stu
dentų ir lektorių vardu už dosnią pa
ramą dėkoja rektorius Jonas Rač
kauskas. Linkėdamas LF nariams 
sėkmės, jis džiaugiasi, kad gali toliau 
tęsti darbą lietuvybės labui, auklėti 
ir ugdyti jaunuolius lietuviais. Visus 
norinčius ir galinčius prisidėti prie 
lietuvybės išlaikymo kviečiame jung
tis į Lietuvių fondą. Mūsų adresas: 
14911 127th Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630-257-1616. 

Ar žinote, kad: 

1837 m. buvo įkurta C. D. Peacock juvelyrinių dirbinių įmonė. Tai se
niausia Čikagoje iki šių dienų veikianti tokia įmonė. 

1847 m. birželio 10 d. buvo išleistas pirmasis „Chicago Tribūne" nu
meris. 

1851 m. Čikagoje buvo įkurtas pirmasis universitetas — Northwestern 
University. 

1867 m. prasidėjo Water Tower statybos darbai, kuriems vadovavo ar
chitektas W. W. Boyington. 

1871 m. spalio 8-9 d. įvyko Didysis Čikagos gaisras, kuris sunaikino 3,5 
kv. mylių miesto plotą. Jo metu žuvo apie 250 žmonių. Gaisras tęsėsi 27 
valandas, ugnis pasiglemžė 17,450 pastatų. 1997 m. spalio 7 d. Čikagos tary
ba priėmė rezoliuciją, kuria šio gaisro kaltininke pripažino Mrs. O'Leory 
karvę. 

1891 m. pirmasis Čikagos „EI" traukinukas išriedėjo „Loop" maršrutu, 
kuris vėliau apjuosė centrinę miesto dalį. 

1891 m. pastatytas Monadnock Building (53 W. Jackson Blvd.) buvo pir
masis Čikagos dangoraižis. 

1893 m. Čikagoje įvyko pasaulinė mugė „World's Columbian Exposition 
Chicago, Illinois". Jos metu buvo pristatyta Juicy Fruit kramtomoji guma, 
dietinė soda, JAV pagaminti pirmieji hamburgeriai, JAV paštas išspausdino 
pirmuosius iliustruotus atvirlaiškius ir kt. 

1893 m. #New York Sun" redaktorius Charles Dana, pavargęs nuo nuo
latinio čikagiečių gyrimosi pasauline muge, davė miestui pravardę „The 
Windy City" („Pagyrūnų miestas"). 

\ e per seniausiai vykusios aštuntosios dainų šventės .Atsiliepk daina" 
atgarsiai girdimi dar ir šiandien. Tai š-ente subūrusi kartu toli nuc tėvynės 
gyvenančius lietuvius šventė atnešusi i lietuvių širdis dainavimo džiaugsmą. 
Buvo išleistas leidinys, skirtas šiai šventei, deja, daugelis mūsų skaitytojų šven
tės metu negalėjo šio leidinio įsigyti. Mieliems skaitytojams pranešame, kad 
„Draugo" knygynėlis gavo ieldinį „Atsiliepk daina! 8 Dainų šventė Chicago, 
2006", ir norintys gali jį nusipirkti. 

Nuotraukoje: iš kairės: Loreta Ušackienė, buvęs Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas ir šventės meno vadovė Rita Čyvaitė-Kliorienė. 

, JDraugo" knygynėlyje 

A t s i l i e p k d a i 

DAINU 
ŠVENTĖ 
CHICAGO • 2006 

LITHUANIAN 

SONG 
FESTIVAL 

Leidinį įšleido aštuntosios dainų 
šventės organizacinis komitetas 
(pirmininkas dr. Audrius Polikaitis). 
Jame ne tik pristatomi Dainų šven
tės organizatoriai, įdėti sveikinimai, 
išspausdinta šventės programa. 
Knygoje rasite žinių apie visus šven
tėje dalyvavusius chorus bei jų nuo
traukas, yra visų šventėje dalyva
vusių dirigentų nuotraukos. Įdomu 
pasiskaityti choristų pasisakymus 
bei humoristinius šventės nuoty
kius. Šis leidinys idomus ne tik pa
siskaityti, jis turi ir išliekamąją 
vertę. 

Knygos kaina - 5 dol. Knygą ga
lima įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
persiuntimo mokestį, užsisakant IL 
valstijoje. Persiuntimo kaina - 5 dol. 
Persiunčiant daugiau knygų, už 
kiekvieną papildomą knygą - 1 dol. 
mokestis. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 
4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 

Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

Miesto panorama 

EGZAMINUS IŠLAIKO DAUGIAU 
MOKYTOJŲ 

Illinois mokytojai, laikantys vi
suomeninių mokslų/istorijos egzami
nus, kad gauti licenziją darbui, gali 
atsikvėpti. Dabar, norint gauti teisę 
mokytojauti, iš šimto teste esančių 
klausimų reikės atsakyti tik į 57 
(anksčiau reikėjo atsakyti į 64). 
Pakeitus sąlygas, testą išlaiko 82 proc. 
laikančiųjų, o prieš tai - tik 56 proc. 

BAIGTAS REMONTAS 

Po remonto atidaromos dvi 
„Brown Line" stotys - Rockvvell ir 
Kedzie. Rekonstrukcijai jos buvo už
darytos nuo vasario mėn. Dar tebe
remontuojamos Kimball ir Francisco 
stotys. Jų remontą numatoma baigti 
po pusmečio. 

ATSARGIAI - UODAI 

Dėl didelio uodų kiekio pietiniuo
se Čikagos priemiesčiuose ir dėl 
paimtuose tame rajone mėginiuose 
rasto West Nile viruso, Cook apy
linkės sveikatos skyrius perspėja gy
ventojus imtis visų atsargumo prie

monių: einant į lauką pasitepti ar 
pasipirkšti uodus atbaidančiomis 
priemonėmis. Liepos mėn. nustaty
ta, kad 18 proc. uodų, besiveisiančių 
pietiniuose rajonuose, yra West Nile 
viruso nešiotojai. Šiuose rajonuose 
taip pat rasti šeši nuo šio viruso nu
gaišę paukščiai. 

LAURA BUSH VIZITAS 

Pirmadienį Čikagoje viešėjo pir
moji ledi Laura Bush. Ji dalyvavo 
kandidato į JAV Kongresą senato
riaus Peter Roskam labdaringuose 
pietuose. 

EKSKURSIJA PO VAKARINĘ 
ČIKAGĄ 

Iki rugsėjo 20 dienos dar galite 
pasidairyti po vakarėjančią Čikagą. 
Kiekvieną vakarą 7:45 vai. v. laivu 
,,Wendella Sightseemg" (400 N. 
Michigan Ave.) jūs galėsite paplau
kioti Michigan ežero pakrantėmis, 
pasigėrėti nuostabiais vakarėjan
čios Čikagos vaizdais. Bilieto kaina -
20-22 dol. suaugusiems, vaikams 
nuo 11 metų - 11 dol. Tel. pasitei
ravimui: 312-337-1446. 

http://gan-lakecountylb.org

