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Po penkerių metų: „karas su teroru" tęsiasi 

2001 m. rugsėjo 11-osios popietė, New York. Ster l ing Davenport nuotr. 

New York, rugsėjo 11 d. deli priekaištai dėl „karo su.teroru", 
(AFP/BNS) — Amerikai pirmadienį dėl kurio, daugelio nuomone, pasau-
pagerbiant beveik 3,000 žmonių, ku- lis pasidarė pavojingesnis, 
rie žuvo per 2001-ųjų rugsėjo 11-osios Vykstant karui Irake ir pasigir-
atakas, pasaulio užuojautą temdo di- dus naujiems ,,al Qaeda" grasini

mams, New York, Washington, DC, ir 
Pennsylvania, kur sudužo teroristų 
užgrobti keleiviniai lėktuvai, rengia
mos aukų atminimo ceremonijos. 
Šios atakos sukrėtė visą pasaulį ir 
smarkiai pakeitė Amerikos užsienio 
politikos kursą. 

Prezidentas apsilankė New York 

JAV prezidentas George W. Bush 
metinių renginius sekmadienį pra
dėjo New York, padėdamas vainikus 
toje vietoje, kur anksčiau stovėjo Pa
saulio prekybos centro dangoraižiai 
dvyniai. 

Lydimas žmonos Laura, G. W. 
Bush Epicentru vadinamoje vietoje 
tylėdamas padėjo du vainikus, o pas
kui dalyvavo pamaldose ir minėjime 
Šv. Pauliaus bažnyčioje kitoje gatvės 
pusėje. 

NOT~ pagrindiniai JAV „karo su 
Lcroru" sąjungininkai pirmadienį iš
reiškė paramą G. W. Bush atsakui į 
atakas, daugelis laikraščių kaltina 

V. Adamkus: 
buvome 1 km 
atstumu nuo 

Pentagon 
Vilnius, rugsėjo 11 d. (LRT/A1-

fa.lt) Beveik 3,000 žmonių žuvo prieš 
penkerius metus, kai du su „ai Qae-
da" siejamų savižudžių užgrobti lėk
tuvai Įsirėžė į Pasaulio prekybos cen
tro dangoraižius, trečias krito ant 
Pentagon, o ketvirtasis, kaip spėja
ma, nutaikytas į Baltuosius rūmus, 
sudužo Pennsylvania laukuose. 

Prezidentas Valdas Adamkus in
terviu Lietuvos radijui prisimena 
rugsėjo 11 įvykius. 

— Prezidente, prieš penke
rius metus lankėtės JAV kaip tik 
tuo metu, kai teroristų pagrobti 
lėktuvai rėžėsi i Pasaulio preky
bos centrą. Papasakokite, kur 
tuo metu buvote ir kokiomis ap
linkybėmis Jus pasiekė žinia 
apie šią tragediją? 

— Tuo metu lankiausi VVashing-
ton, DC, 4 vai. po pietų Baltuosiuose 
rūmuose buvo numatytas susitiki
mas su prezidentu G. W. Bush. Iš ry
to buvo suplanuoti darbo pusryčiai 
su pagrindinių JAV žydų organizaci
jų atstovais. Tie pusryčiai įvyko -
manau, kad tai buvo vienas svarbiau
sių susitikimų, per kuriuos paliesti 
aktualūs Lietuvos žydų reikalai. 

Baigiantis pusryčiams staiga į 
kambarį įėjo Jungtinių Valstijų ap
saugos vyrai, kurie buvo priskirti per 
mano vizitą. Vienas iš karininkų pri
ėjęs paprašė: „Pone prezidente, pra
šom sekti paskui mane, kadangi yra 
susidariusi Nukelta i 6 psl. 

Europoje V. Uspaskichui gresia areštas 
Vilnius, rugsėjo 4 d. (BNS) — 

Lietuvos generalinė prokuratūra pir
madienį tarptautiniais kanalais iš
platino nuo teisėsaugos besislapstan
čio buvusio Darbo partijos (DP) vado
vo Viktoro Uspaskicho Europos areš
to leidimą. 

„Tikimės, kad šiandien pat visos 
Europos Sąjungos (ES) narės šį leidi
mą gaus", — pirmadienį žurnalis
tams sakė Generalinės prokuratūros 
Tarptautinių ryšių ir teisinės pagal
bos skyriaus vyriausioji prokurorė 
Laima Cekelienė. 

Jei V. Uspaskichas iš Rusijos 
išvyks į kurią nors ES šalį, pagal Eu
ropos arešto leidimą ten bus sulaiky
tas ir išduotas Lietuvai. 

Kėdainių verslininkas 47 metų V 
Uspaskichas. anksčiau dėl skandalų 
netekęs ūkio ministro ir Seimo nario 
postų, dabar Rusijoje slapstosi nuo 
Lietuvos teisėsaugos, kuri jį įtaria ne
skaidria partine buhalterija. Versli
ninkas žiniasklaidai teigia gyvenan
tis Maskvoje, nuosavame bute. 

Tuo tarpu L. Cekelienė teigė, kad 
Lietuvos teisėsauga neturi patvirtini
mo dėl tikslios įtariamojo buvimo vie
tos. „O gal jūs žinote kur jis yra, pra
neškite mums", — žurnalistų klausė 
prokurorė. 

„Kol kas mes neturime oficialaus 
atsakymo, kad V Uspakichas yra bū
tent Rusijoje, todėl negalime pateikti 

Nukelta i 6 psl. 

VSD vadovas prarado Seimo pasitikėjimą 

Viktoras Muntianas 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, rugsėjo 11d. (BNS) — 
Seimo pirmininkas Viktoras Muntia
nas įsitikinęs, jog Valstybės saugumo 
departamento (VSD) generalinis di
rektorius Arvydas Pocius nebeturi 
pasitikėjimo parlamente. 

V Muntiano manymu, jei Seimui 
būtų teikiamas svarstyti A. Pociaus 
atstatydinimo klausimas, parlamen
tarai jo nepaliktų poste. 

VSD vadovą prezidento teikimu 
skiria ir atleidžia Seimas. 

Į keblią situaciją VSD pateko, kai 
departamento pareigūnai dėl neteisė
to disponavimo informacija, kuri yra 
valstybės paslaptis, specialios opera
cijos metu praėjusią savaitę sulaikė 
„Laisvo laikraščio" redaktorių ir lei
dėją Aurimą Drižių. 

Nors A. Pocius teigia, jog visi de
partamento veiksmai sulaikant leidi
nio vadovą bei konfiskuojant tiražą 
buvo teisėti, šią VSD operaciją kritiš
kai įvertino tiek šalies prezidentas 
Valdas Adamkus, tiek Lietuvos žur
nalistų sąjunga, aštrių pasisakymų 
sulaukta ir iš autoritetingų visuome
nės atstovu. 

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

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

prezidentą tuo, kad jis, pradėdamas 
invaziją į Iraką ir neapgalvotai rea
guodamas į atakas, iššvaistė pasaulio 
geranoriškumą. 

G. W. Bush, kuris kelios dienos 
po 2001-ųjų rugsėjo 11-osios atakų 
stovėjo Prekybos centro griuvėsiuose 
ir kalbėdamas per megafoną stengėsi 
sutelkti šalį, pasitiko kelios dešimtys 
protestuotojų. 

Šios atakos, po kurių rekordiškai 
padidėjo Nukelta i 7 psl. 

Šiame 
numeryje: 

• Sveikatos klausimais. 
•Mažumos galia ir 
daugumos negalia. 
•Mums reikia vyskupo 
Motiejaus Valančiaus! 
•Apmąstymai iš Ell icott 
miestelio. 
•„Išeinantys Rytprūsiai" 
dailininko R. Borisovo 
prasmingai „sustabdyta" 
akimirka. 
•Mūsų daržai ir 
darželiai. 
•Tegyvuoja Pluto (ar 
Plutonas?). 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.722 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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DRAUGAS, 2006 m. rugsėjo 12 d., antradienis 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
PSICHIKA IR ODA 

IONAS ADOMAVIČIUS. MD 

Trichotilomanija 
(trichotillomania) — manija 

r a u t i savo plaukus 

Trichotilomanija yra psichoneu-
rozė, kai atsiranda nenormalus no
ras išrauti vieną ar daugiau plaukų 
iš barzdos, antakių ar galvos. Tai 
daugiausia būdinga prieglaudose 
gyvenantiems vaikams. Be abejo, tai 
yra masinės sugestijos išdava. Ray-
mond trichotilomanija laiko vienu iš 
epiliacijos tiku. Seitz aprašė 2,5 me
tų amžiaus vaiko trichotilomanija. 
Gerdamas pieną iš buteliuko, jis ro
vė sau plaukus ir kuteno nosį. Šis simp
tomas išsivystė kaip regresinė reak
cija į bausmes ir griežtą sodinimą 
ant puoduko. Kadangi vaikas sau plau
kus rovė ir nosį kuteno tik žįsdamas 
pieną iš buteliuko, tai gydytojui kilo 
mintis, jog to vaiko nosį turėjo kas 
nors kutenti tada, kai jis žindė krūtį. 
Iš tiesų apie motinos spenelį buvo 
šiurkštūs plaukai. Jie vaikui nosį ku
teno pirmas dvi savaites, kai jis buvo 
maitinamas krūtimi. Vaikas liovė 
plaukus rovęs ir nosį kutenęs tada, 
kai prie žinduko buvo pritvirtintas 
pluoštelis plaukų. 

Staigus plauku iškritimas 
(alopecia areata) 

i r ju s taigus žilimas 
(canities) 

Kartais plaukai staiga iškrinta 
(alopecia areata) po psichinių sukrė
timų, ypač labai išsigandus. Susi
jaudinimas ir plikimas gali būti ir 
nesusiję. Šie reiškiniai tiesiog gali 
sutapti. Tačiau manoma, kad stai
gus plikimas sietinas su psichiniais 
pokyčiais. 

Lizdinę alopeciją (alopecia area
ta) tyrinėjo Anderson. Jo nuomone, 
kartais į jaudinimą organizmas 
atsako plaukų iškritimu. Dažniau
siai plikimą sukelia infekcija bei 
protinė įtampa. Anderson mano, kad 
net ketvirtadalis visų nuplikimo 
atvejų esti dėl protinio šoko ar iš
gąsčio. Dermatologas Gosman, rem
damasis tyrimais, taip pat laikosi 
Anderson nuomonės. Anot jo, alo
peciją sukelia bet koks psichologinis 
sujaudinimas. Toks jaudinimas yra 
pradinis veiksnys alopecijai atsiras
ti. Gosman pastebėjo įdomų dalyką. 
Jis nustatė, kad tokiais nuplikimo 
atvejais plaukams ataugti padeda 
psichoterapija. 

Szasz ir Robertson paskelbė nu

plikimo patogenezės teoriją. Jiedu 
pastebėjo, kad nuplikę žmonės daž
nai juokiasi. Todėl nutarė, kad chro
niškas galvos odos raumenų įtempi
mas gali sukelti galvos odos ma
žakraujystę, taigi ir plikimą. Tačiau 
nenustatyta, kad nuplikusio žmo
gaus galvos odos raumenys dirba 
kitaip, nei plaukuotojo. Autoriai nu
rodė jog reikia ištirti pakaušio rau
menis įnervuojantį abipus veido 
esantį nervą. 

Dėl staigaus plaukų žilimo (can
ities) buvo kiek daugiau ginčijamasi. 
Jau 1912 metais aprašyti, duome
nimis paremti, staigaus plaukų ži
limo atvejai. Karo metu plaukų stai
gaus pražilimo atsitikimai aprašyti 
Vignolo-Lutati. 

Aprašyta atsitikimų, kai plau
kai pražildavo per naktį ar per ke
lias savaites. Kai kurių toks plaukų 
pabalimas (canities) susijęs su neu-
ralginiais skausmais bei skaudan
čiomis galvos odos vietomis. Dauge
liu atvejų tai atsitikdavo psichopa
tams. Klauder žino tokį atsitikimą. 
Buvęs prancūzų armijos karininkas 
jam pasakojo tokį karo metų įvykusį 
atsitikimą. Sprogus šrapneliui, ka
reivis buvo gyvas apipiltas žemėmis. 
Po 7 valandų atkastas ir atgaivin
tas. Kitą dieną jo plaukai pražilo, o 
dalis jų — iškrito. Pasireiškus neu
rozei, kareivis buvo paguldytas į 
ligoninę. 

Kaip be vaistų įveikti galvos skausmą? 
• . 

Efektyviau negu vaistinėse par
duodamais preparatais kai kurias 
ligas galima gydyti liaudies medicinos 
metodais. 

Tačiau ar galima liaudies meto
dais įveikti galvos skausmą? 

Maskvos I. M. Sečeniov medici
nos akademijos mokslininkė Jelena 
Akaračkova į šį klausimą atsakė 
teigiamai ir pateikė keletą būdų, kaip 
numalšinti galvos skausmą be vaistų. 

Gydo vonia 

Jeigu skauda galvą, pasak moks
lininkės, naudinga išsimaudyti šiltoje 
vonioje arba bent jau 10 - 15 minučių 
karštame vandenyje palaikyti kojas. 
Tai ypač padeda, jeigu galvą pradeda 
skaudėti dėl psichinio ar emocinio 
pervargimo. 

Viena iš dažniausių galvos skaus
mo priežasčių kaip tik ir yra nerimas. 

Todėl labai svarbu atsipalaiduoti 
ir nusiraminti. Šilta vonia, ypač su 
levandų aliejumi, tokiu atveju pats 
tinkamiausias vaistas. Tai nuima vi
dinę įtampą, atpalaiduoja raumenis, 
kraujas pradeda aktyviau tekėti ir dėl 
to skausmas praeina. 

Tačiau jeigu galvos skausmą lydi 
padažnėjęs širdies plakimas, nema
lonus jausmas širdies plote arba po
jūtis, kad trūksta oro, vonios geriau 
atsisakyti. Užteks tik iki kulkšnių 
palaikyti kojas šiltame vandenyje ir 

išgerti kokių nors nestiprių ramina
mųjų vaistų. Raminamųjų vaistų ne
patartina gerti tik tiems, kurie serga 
kraujagyslių ligomis: hipertonija, va-
rikoze arba tromboflebitu. 

Galvos skausmo gali padėti atsi
kratyti ir česnakas. Reikia smulkia 
tarka sutarkuoti česnaką ir gautą 
košelę penkiolika minučių palaikyti 
ant smilkinių. 

Toks receptas padės atsikratyti 
galvos skausmo moterims, kurioms 
galvą skauda dėl priešmenstruacinio 
arba klimakterinio sindromo. Sis 
būdas padės ir tiems, kuriems galvą 
skauda dėl susierzinimo arba nuovar
gio. 

Padeda masažas 

Galvos skausmą galima įveikti ir 
masažu. 5 - 1 0 minučių gydytoja re
komendavo lėtai, nespaudžiant pa
trinti tarpuakį. Lengvas masažas -
dar vienas tikrai veiksmingas būdas, 
padedantis įveikti dėl įtampos atsi
radusį galvos skausmą. 

Tačiau jeigu galvą skauda dėl to, 
kad dirbant ilgą laiką buvo įtemptas 
kaklas arba nugara, šis būdas vargu 
ar padės. Kur kas geresnio rezultato 
galima pasiekti tik stengiantis taisyk
lingai elgtis darbo metu. Dirbant 
rekomenduojama sėdėti taisyklingai: 
atrėmus nugarą, kojas laikant padė
tas ant grindų, alkūnes - atremtas į 

kėdės ranktūrius, o visi sąnariai turi 
būti sulenkti 90 laipsnių kampu. 
Kompiuterių monitorius turi būti 
tiesiai prieš dirbantįjį ir šiek tiek 
žemiau akių lygio. Svarbu neužmiršti 
daryti pertraukas: 45 minutes skirti 
darbui, o 10 min. — poilsiui. Per per
traukas reikia prasimankštinti -
atsistoti, truputį pavaikščioti. 

Svarbu neperdozuoti 

Galvos skausmą galima malšinti 
ir prie kaktos bei smilkinių bintu 
pritvirtinus šviežių kopūstų lapus, 
prieš tai juos suglamžius taip, kad 
išsiskirtų sultys. 

Kopūstų sultyse yra daug kalio. 
Tai mikroelementas, padedantis nor
malizuoti kraujagyslių ir raumenų 
tonusą ir suteikiantis skausmo nu
malšinimo efektą. 

Galima išbandyti ir kitą metodą -
valgomąjį šaukštą jonažolės užpilti 
stikline verdančio vandens, palikti 
penkiolika minučių, kad prisitrauk
tų, ir mažais gurkšniais visą dieną 
gurkšnoti. 

Galvos skausmas dažnai kamuo
ja tuos, kurie būna prastos nuotaikos. 
Šiuo atveju kraujažolė gerina nuo
taiką ir padeda pakelti bendrą to
nusą. Tačiau kraujažolės perdozavi
mas gali sukelti šalutinį poveikį. 

„Klaipėda* 

Hemorojus - viena labiausiai 
paplitusių žmonijos ligų. Pagal pa
plitimą jį galima lyginti su peršalimu. 
Statistika teigia, kad hemorojumi 
serga beveik trečdalis gyventojų, ne
jaučiančių jo simptomų. 

Kodėl susergama 
hemorojumi 

Hemorojus plinta dėl paveldimu-

Hemorojus - itin dažna liga 
vidurių užkietėjimą. mo. Todėl, jeigu jūsų tėvai juo sirgo, 

didelė tikimybė, kad ir jūs susirgsite 
šia liga. Neretai hemorojų lydi apa
tinių galūnių varikozinis venų išsi
plėtimas bei plokščiapadystė. Tai -
jungiamojo audinio, kuris yra venų 
karkasas, įgimto silpnumo pasekmė. 
Be to, ligą gali lemti dietos nesilaiky
mas, pernelyg gausus alkoholio var
tojimas, nejudrus gyvenimo būdas, 
intensyvus fizinis krūvis, polinkis į 

Apžiūra būtina 

Norint visapusiškai apžiūrėti, 
atlikti rektoskopiją arba numatomą 
ambulatorinę operaciją, tos dienos 
rytą pacientui skiriamas mikrolakso 
preparatas - mikroklizma. Gydytojui 
tai leidžia aparatu smulkiai apžiūrėti 
paciento tiesioginę žarną ir skirti 
gydymą. Nukelta i 11 psl. 

Psichiniai tatuiravimosi motyvai 

Apie tatuiravimąsi medicininėje 
literatūroje mažai duomenų. Tai dau
giau rūpi kriminologams bei antro
pologams, kurie domisi rūbų bei 
ornamentikos istorija. Tačiau klini-
cistas iš tatuiruočių sprendžia apie 
žmogaus charakterį, moralę, gyveni
mo būdą, tautybę bei užsiėmimą. 

Tatuiravimasis iš pradžių buvo 
praktikuojamas dėl daugelio moty
vų. Pirmiausia, kaip nuogas odos puo
šimas bei vyriškumo įrodymas. Po to 
kaip saviraiška, taip pat priešui 
įbauginti ar savo genties žmones iš
skirti. Ilgainiui daugelis tokių ta
tuiravimosi priežasčių išnyko. Vokie
tijoje dar neseniai studentai didžia
vosi randais ant veido. Tai buvo lai
koma drąsos ženklu. 

Lombrosas mano, kad tatuiravi
masis yra žingsnis į primityvizmą. 
Atavistines tendencijas rodo ir tai, 
kad dažniausiai tatuiruojasi krimi
naliniai nusikaltėliai. Manoma, kad 
bet kuris besitatuiruoj antis asmuo 
turi lenktyniavimo dvasią bei pa
mėgdžiojimo instinktą. 

Petry pateikia visai kitokią tatui
ravimosi psichogenezę. Jis mano, kad 
tatuiravimasis yra pagrįstas seksu
alumu ir vaizduoja slaptas svajones 
bei sapnus. To asmuo gali ir nenu
jausti. Parry mano, kad tatuiravimęsi 
yra mazochizmo ir ekshibicionizmo 
elementų. Toks tatuiravimosi aiški
nimas, Klauder manymu, primena 
Froido teoriją ir yra kiek perdėtas. 
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Lietuviu fronto Dičšuhu 50-oji —jubiliejine Studijų ir poilsio stovykla Įvyko 
Dainavoje (Manchester. Ml) š.m. rugpjūčio 20-27 d. Jono Urbono nuotrauko
je — LF8 Studijų savaites dalyviai prie paminkioRomui Kalantai. 

MAŽUMOS GALIA IR 
DAUGUMOS NEGALIA 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Velnių - daug, o Dievas - vienas, 
tačiau ne velniai pasaulį kūrė, ne 
velniai pasaulio ateiti lemia. Lietuvių 
liaudies pasakose kipšas - gudročius, 
tačiau naivus, neįgalus; su jo 
klastomis ir žabangomis nesunkiai 
susidoroja paprastas žmogelis (kip
šiukas neatsilaiko prieš kryžiaus 
ženklą ir net prieš gaidžio giedojimą). 

Demokratinio valdymo mechaniz
mas įgaliojimus valstybės reikalus 
tvarkyti suteikia daugumai, tačiau 
nebrandžios demokratijos šalyse, kur 
visuomenei tautos ir jos valstybės 
reikalų tvarkymas mažai rūpi arba 
visai nerūpi, kur visuomenės valia 
lengvai palenkiama ar nuperkama, 
prie valdžios vairo gali atsidurti bet 
kokia aktyvesnė, dažniausiai turtin
gesnė, dauguma, kuriai ne valstybės, 
o savo ar savo klano reikalai svar
biausi. Ir tokiu būdu demokratija, 
teikianti pasirinkimo laisvę, tautos 
laisvę gali paversti nelaisve ar net 
tironija. Visuomenės nesikišimo į 
politiką (valstybės reikalų tvarkymą) 
sovietinės okupacijos metais nuos
tata taip buvo „Įkalta" („už politiką" 
trėmė, žudė, kankino psichiatrinėse 
ligoninėse), valstybingumas kaip ver
tybė iš visuomenės sąmonės buvo 
taip ištrinta, kad išsivadavusiose iš 
okupacijos šalyse visuomenei valsty
bingumas tebėra abstrakcija, valdžių 
rinkimai siejami su balaganiniais 
renginiais ar nuobodžiais apsižo-
džiavimais. Esant tokiai padėčiai, 
nesunkiai į valdžias ateina dauguma, 
kuriai valstybingumas visiškai ne
rūpi. Tokia valdžia nusivilia ne tik 
geroji mažuma, kuri suvokia valsty
bingumo reikšmę ir naudą visuo
menei, tačiau ir neatsakingai balsa
vusi dauguma bei abejingoji, nebalsa
vusi visuomenės dalis. Ir jau tuomet, 
kaip tas vaikas, užsigavęs galvą į 
stalo kampą, muša stalą, visuomenė 
kaltina demokratiją, nors demokra
tija nekalta, kad neįgalioji visuome
nės dalis, sudariusi daugumą, demok
ratijos duotą progą rinktis valstybin
gumo šalininkus, pavertė demokrati
ją jos grimasa: valstybės valdymą ati
davė daugumai, kuriai valstybingu
mas reikalingas tik klano teisėms 
apsaugoti. Kas lieka „gerajai" rinkėjų 
mažumai bei „gerajai" mažumai val
džioje? Ar nusivylus verkšlenti, ar 
veikti padėties taisymo kryptimi? 

Susidaro įspūdis, kad depolitizuota 
(išpilietinta) arba abejingoji visuo
menė, kuri sudaro daugumą, turi di
desnę galią už pilietiškai susipra
tusią, neabejingą valstybingumui. 

tačiau sudarančią mažumą, visuo
menę. Tačiau palyginkime tą orga
nizuotą visuomenę kaip nedidelį tvir
tai sumūrytų plytų statinį su už jį 
didesne smėlio krūva. Smėlio krūva 
bus pustoma vėjų, gali staiga sunykti, 
gi gerai sumūrytas statinys vėjams 
lengvai atsilaikys. Taigi galią apspren
džia ne darinio dydis, o jo atsparumas 
aplinkos poveikiui. Palyginimas tinka 
visuomenės gyvenimui ir jos veiklai. 

Okupacijos jungo sugniuždytoje 
Lietuvoje nepriklausomybės atgavi
mo siekė, deja, ne dauguma Lietuvos 
gyventojų ir ne dauguma į valdžias 
išrinktųjų, tačiau teisės į tautos 
laisvę ir nepriklausomybę bei valsty
bingumo įtvirtinimo siekio pagrindu 
sutelkta visuomenės mažuma, nepai
sant besipriešinančios ar abejingos 
daugumos, savo ryžtingumu siekį 
įgyvendino. Jei nagrinėsime atgautos 
nepriklausomybės metais partijų kū
rimosi ir jų sunykimo raidą, ma
tysime, kad daugelis jų sunyko ar 
prie kitų prilipo, kad kūrėsi naujos ar 
pavadinimus keitė, tačiau ir liko 
biraus smėlio krūvomis ir krūve
lėmis. Regis labai didelę smėlio krūvą 
Archangelsko partijai pavyko staiga 
supilti, tačiau įsisuko gaivaus vėjo 
viesuliukas, krūvos kepurę nunešė 
Archangelsko kryptimi, ir krūva 
virsta krūvele, nes rišamosios me
džiagos, vadinamos valstybingumu 
joje nebuvo ir nėra nei kvapo. Pira
mide pasivadinusi didžiausia bol
ševikinio (SSKP-LKP-LDDP-LSDP) 
smėlio kopa mūsų akyse taip pat 
dyla, išlikimo dėlei sau smėlį bando 
žarstyti iš giminingų krūvų ir krū
velių, tačiau, neturėdama idealistinės 
rišamosios medžiagos, pasižymi aki
vaizdžiu neįgalumu. Jei ši partija 
(LSDP) nesitrauks iš turtų, pinigų ir 
malonumų ganyklų, jei ji nesiverš iš 
jų į tikrųjų vertybių lauką, jos su
nykimo ilgai neteks laukti. Griūties 
pradžią turime, o idealistinis prover
žis dar skatinamas, jo laukiama... 

Pasaulyje nematyta ir negirdėta, 
kad minia (dauguma) ką gera sukur
tų ar į gėrį atvestų. Miniai būdingi 
vienadieniai interesai, o ne ilgalaikiai 
idealai, ribotas protavimas, o ne 
išmintis, polinkis griauti, o ne kurti. 
Visuomenių raida liudija, kad vedė, 
veda ir. tikėtina, ves organizuota 
(kartais formaliai neorganizuota) 
mažuma, sutelkta idealų, teisės, tei
singumo ir valstybingumo tvirtinimo 
pagrindu. Ir čia - mažumos galia, 
pajėgi rungtis su neįgalia dauguma. 

Žinant, kad tikrą valstybingumą 
įtvirtinsime tik „gerąją" mažumą 
išauginę iki daugumos, neturime 

DANUTE BINDOKIENE 

Mums reikia 
vysk. Motiejaus Valančiaus! 

Nreseniai ,,Drauge" buvo 
spausdinamas ilgesnis dr. 
R. Sidrio straipsnis apie Že-

maičių vysk. Motiejų Valančių, pa
sižymėjusį ne tik ganytojiška, bet 
ir lietuviška-švietėjiška veikla. Jis 
už tai buvo žmonių mylimas, o ru
sų caro valdžios (ir lenkų hierar
chijos) nekenčiamas. Bet ypač ru
sams užkliuvo vyskupo blaivybės 
akcija, kai jis pradėjo beatodairiš
kai kovoti su vyskupijoje paplitu
siu girtavimu, kurį stipriai palaikė 
ne tik rusų valdžia (lengva valdyti 
neblaivius žmones — apsvaiginti 
smegenys trukdo protingai galvoti 
ar priešintis), dvarponiai ir smuk
lininkai, gaudami daug pelno, o 
eiliniai žmoneliai pragerdavo ne 
tik paskutinius pinigus, bet ir 
marškinius nuo savo nugaros... 

Vysk. Valančiaus blaivybės 
akcija buvo tokia sėkminga, tad 
girtavimas Žemaičių vyskupijoje 
beveik išnyko: užsidarinėjo karče
mos, bravorai, o žmonės pradėjo 
geriau gyventi. Kai lietuvio vals
tiečio proto netemdė alkoholio 
rūkai, jis mielai į rankas ėmė lietu
višką knygą, kurią, to paties vys
kupo Valančiaus suorganizuoti, 
knygnešiai slaptai gabeno iš Prū
sijos. Žemaičių vyskupo nuopelnu, 
lietuvių tauta tapo blaivesnė ir 
šviesesnė... 

Ką šiandien pasakytų vysk. 
Valančius, pasiskaitęs laikraš
čiuose apie girtuokliaujantį Lietu
vos jaunimą ir net vaikus? Kokią 
blaivybės programą jis sukurtų, 
kaip stengtųsi ją pritaikyti šeimo
se, mokyklose, kad ji būtų veiks
minga ir XXI amžiuje? Svarbiau
sia, kaip galėtų įtikinti valdžios 
žmones, kad daugiau dėmesio 
kreiptų į reklaminę propagandą, 
grūste grūdamą per visas žinias-
klaidos priemones, apie alkoholi
nių gėrimų teikiamus malonumus. 

Pirmąją mokslo metų dieną 
(Lietuvoje — rugsėjo 1 d.) esame 
pratę žiniasklaidoje matyti moks
leivius, su gėlėmis rankose žings
niuojančius į mokyklą. Galbūt tik
sliau būtų juos parodyti po pirmų
jų pamokų, svirdinėjančius gatve 
su buteliu alaus, vyno, ar kuriuo 
kitu gėrimu... Tokius vaizdus su

kelia šių mokslo metų pirmosios 
dienos mokyklose aprašymai. Gy
dytojai, suteikę -pirmąją pagalbą 
alkoholiu apsinuodijusiems ar aps
vaigusiems paaugliams, teigia, 
kad jų skaičius kasmet didėja. 

Kad jaunimas mėgsta svaigin
tis alkoholiu ar kitais kvaišalais, 
niekam ir niekur nėra paslaptis. 
Bent jau Amerikoje nepilname
čiams griežtai draudžiama par
davinėti alkoholinius gėrimus, o 
jeigu kur privačiuose namuose 
jaunuoliams leidžiama gerti (net ir 
alų), suaugusieji už tai susilaukia 
bausmių. Kodėl Lietuvoje moks
leiviai gali laisvai pirkti alkoholi
nius gėrimus? Kodėl policija ne
kreipia dėmesio į parkuose, miš
keliuose ar kitose vietose girtuok
liaujančius? 

Prieš keletą dešimtmečių Ame
rikoje buvo uždrausta per televi
ziją reklamuoti alkoholinius gėri
mus, išskyrus alų. Tai, he abejo, 
turėjo įtakos jaunimo girtavimui: 
tvirtinama, kad kiekviena reklama 
paskatina bent vieną jaunuolį ar 
vaiką paragauti to „nuostabaus 
skystimėlio". Reikia kaltinti ir su
augusius, kurių pavyzdžiu seka 
vaikai ir jaunimas. Jeigu savo 
aplinkoje nuolat suaugusius mato 
su buteliu ar stiklu rankose, kaip 
patys gali netapti girtuokliais? 

Kai kas tvirtina, kad alus yra 
„nekaltas gėrimas", todėl nereikia 
jam taikyti jokių suvaržymų. 
Tačiau alus taip pat turi alkoholio 
ir yra kenksmingas — žinoma 
tiesa, kad ir nuo alaus pasigeria
ma. Pastaruoju metu ir tarp Ame
rikos lietuvių pastebimas naujas 
polinkis „išgerti". Tam akstiną 
turbūt davė iš Lietuvos gausiai 
eksportuojamas alus. Tačiau, pirk
dami ir maukdami „Utenos" „Aly
taus" ar kurį kitą lietuvišką alų 
patriotais netapsime. Turėtume 
vengti alkoholinių gėrimų pobū
viuose, kur dalyvauja nepilname
čiai jaunuoliai ir vaikai. 

Jeigu mes neduosime jiems po
zityvaus pavyzdžio, kas tai pada
rys? Ar tarp mūsų yra bent vienas 
žmogus, kuris drįstų eiti vysk. Mo
tiejaus Valančiaus pramintu keliu 
ir vesti lietuvių tautą į blaivybę9 

pulti i neviltį, verkšlenti, o puoselėti 
ir didinti „gerąją" mažumą. Laukia 
didelis, kantrybės ir pasiaukojimo 
reikalaujantis darbas, tačiau kito 
kelio nėra. Labai neatsakingai elgiasi 
tie, kas pasišaipo iš Vytauto Lands
bergio įspėjimų apie mūsų valstybei 
gresiančius pavojus, kas tokiu būdu 
mažina tautos budrumą. Juk Lietuva 
buvo „ant vieškelio ant didžio" ir te
bėra „nenuoramų kely". Taika ir 
ramybė trapi, saugumas .NATO ir ES 
prieglobstyje dar neišbandytas, todėl 
valstybės tvirtinimo reikalas, mini
mos mažumos auginimo reikalas turi 
būti pirmaeilis uždavinys. 

Lietuvos laisvinimo šviesuolis už 
Atlanto ir jau kelinti metai žinias
klaidoje bei įvairiuose visuomenės 
renginiuose matomas Lietuvoje pub
licistas Vilius Bražėnas (einantis 94-
uosius metus nuo 1926 metų skau
tas) įsakmiai ragina tūnančius inte
ligentus prabilti, patiems kilti ir ki

tus kelti, ragina kurti visuomeninius 
branduolius Lietuvai padėti atgimti 
„iš apačios". Jo priekaištas išsimoks
linusiems „vištgaidžiams", kurie nei 
kiaušinių deda, nei gieda gal kiek 
grubokas, tačiau atspindi minimą 
tūnojimą. Visuomenė po dešimtme
čius trukusios okupacijos iš tikrųjų 
yra pasiligojusi, todėl inteligentijos 
priedermė yra eiti pas ją, kaip eina 
daktaras ar kunigas pas ligonį, kelti 
ją iš ligos patalo, skatinti kurti sau ir 
Tėvynei šviesesnį rytojų, neleisti, kad 
iš jos tyčiotųsi ir tarptų partijomis 
pasivadinę piniguočių klanai. 

Lietuvoje kuriasi vietos bendruo
menės, kilnias idėjas skelbiančios 
visuomeninės organizacijos, patrioti
niuose renginiuose jau matome dau
giau jaunimo, keičiasi į gerąją pusę ir 
iki šiol barama žiniasklaida. Tai 
ženklai, kad didėja mažumos galia, 
kad mažuma auga. Padėkime ir pri
sidėkime! 
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Apmąstymai iš Ellicott miestelio 
IUOZAS GAILA 

Bevartydamas senesnius „Šiau
rės Atėnų" laikraščio numerius, už
tinku: „...Tie, kurie už jūrų plaukia, 
pakeičia dangų, o ne dvasią. Tai kodėl 
mes tiek daug tikėjomės iš išeivijos? 
Koks nors keblys su kebliene - ko 
galėtų mus pamokyti? Nebent gobšu
mo, nebent, visko išmanymo. Plėšrūs 
apie Ameriką samprotauja taip, kaip 
andainykščiai rusai apie savo tėvynę: 
— Pamatysit, sutrins Iraką per mė
nesį! Taigi, kad nesutrynė. Lietuvą 
jiems reikalinga, jeigu gali kokio nors 
turtelio atsiimt. Vaikai seniai pusiau 
juodžiai, pusiau meksikonai, ieško ko 
nepametę". 

Tai kas gi tame laikraštyje taip 
rašo? Ogi žinomas poetas Sigitas Ge-

.da. Taip, tas pats Sigitas Geda, kuris 
1988 m. „Aušrinėje", laiške Lietuvos 
jaunimui porino: „..Netruks paaiš
kėti, kiek daug padarė Lietuvai - gero 
- naujausioji emigrantų banga (ligi 
šiol žeminta, niekinta). Mes išlikome 
ir dėka jos. Ji padarė, kad ne gėda 
pasaulyje vadintis lietuviu (kokią 
nešlovę lenkai patys sau užsitraukė 
dabar, Europoje - spekuliuodami ir 
kekšaudami!)". Žvelgiu į 1994 m. 
išleistas „Poezijos kryžkeles", jose 
Ričardo Pakalniškio pokalbis su Si
gitu Geda iš 1992 metų. Pirmojo pak
laustas, kokį rezonansą pažintis su 
išeivijos poezija sukėlė Marcinkevi
čiaus, Vaičiūnaitės, Juškaičio, Bložės, 
Martinaičio ir kitų poetų kūryboje, 
Sigitas Geda atsako: „...Juos veikė 
išeivių kūryba, bet gal ne taip tiesio
giai. Veikė pačiu savo buvimu. Kaip ir 
visa išeivija. Mums visiems tai buvo 
gyva, kalbanti Lietuvos dalis. Be 
kompromiso, nesusitepusi, švari..." 

1986 metais Sigitas Geda eiliavo: 
„Paramstykite kryžių, sulopykit sto
gus suirusius ir išveskite gyvulius iš 
bažnyčių, o choleros, sukalbėkite po
terius už save ir už mirusius..." Pra
ėjo keletas metų, Lietuva atgavo 
laisvę ir pildėsi poeto eilės: kryžiai 
pradėti ramstyti, stogai lopyti, iš 
bažnyčių išvaryti gyvuliai, o choleros 
lyg ir ėmė poteriauti už save ir savo 
persekiotuosius. Bet jau pirmaisiais 
nepriklausomybės metais per Vėli
nes, jis pasakęs, kad kultūros žmo
nėms bus tikros Vėlinės, netrukus 
liks vieni numirėliai. Anot jo, patys 
rašytojai pradėję jį guost: „Ką tu, 
Geda, ėjai į Sąjūdį, buvai žmogus 
linksmas, optimistas, pilnas visokių 
planų, idėjų, o dabar taip liūdnai šne
ki.." Pasirodo, tie visi guodimai nieko 
nepadėjo. Poetas kaltino valdžią kul
tūros nerėmimu, knygų leidyklas, 
kad išleidus knygą, su valdžios para
ma aišku, tik koks tūkstantis auto
riui belieka, visuomenę, kuri iš rašy-

* tojo tik pasityčioja. Pagaliau, atėjo 
eilė ir išeivijai. 

Tad kas įvyko, kad poetas, liaup
sinęs išeiviją, kad jos dėka jis išlikęs, 
kad ji (išeivija) išgarsino pasauly lie
tuvių vardą jog ne gėda lietuviu va
dintis, kad ji buvusi be kompromiso, 
nesusitepusi, švari., staiga tapo plėš
ri, gobši, jai Lietuva tereikalinga tik 
kokio nors turtelio atsiimti, o jos vai
kai „seniai pusiau juodžiai, pusiau 
meksikonai, ieško ko nepametę" Ne
žinau, kaip, perskaitę visą tai, jau
čiasi tie, kurie kviesdavo jį į Ameriką, 
vaišindavo, vežiodavo? 

Š. m. rugpjūčio 26 d. „Lietuvos 
ryte" straipsnyje „Antiamerikaniz-
mas Europoje", autorius Vytautas 
Plečkaitis teigia: „Būti nusiteikusiu 
prieš JAV ir visa kas amerikietiška 
Vakarų Europoje nereikia jokios drą

sos. Tai madinga ir netgi reiškia gerą 
toną ne tik tarp kairiųjų pažiūrų 
piliečių, bet ir visiškai nesidominčių 
politika... Ypač antiamerikanizmas 
populiarus tarp menininkų, žurna
listų, profesūros, apskritai intelektu
alų. Tai yra tokių profesijos grupių, 
kurios ryškiai prisideda prie visuo
menės nuomonės formavimo ...beje 
antiamerikonizmas Europoje nėra 
naujas reiškinys, nes Europos elitui, 
pradedant P Picasso ir J. R Sartru, 
baigiant Roger de Weck ir Gunter 
Grasso, JAV lyg bulių koridoje, yra 
tapusios raudonu skuduru. Sovietų 
okupacinio režimo propaganda ne
mažai pasidarbavo, siekdama apjuo
dinti JAV ir parodyti Ameriką tik iš 
blogosios pusės. JAV ir NATO šalys 
buvo didžiausi SSSR priešai. Ir 50 me
tų grojanti antiamerikietiška plokš
telė per visus radijo ir TV kanalus 
sovietų Lietuvoje bei visoje SSSR pa
liko pėdsaką dalies Lietuvos visuo
menės sąmonėje. Antiamerikines, o 
neretai ir antilietuviškas nuotaikas 
pakursto Lietuvoje gausiai per ko
mercinius kanalus transliuojamos 
Rusijos televizijos laidos. Lietuvos 
komercinių kanalų, švelniai tariant, 
nepatriotiškumo dėka mūsų visuo
menė iš esmės yra atsidūrusi Rusijos 
propagandos informaciniame lauke. 
Jų pagalba yra rusifikuojamas tautos 
mentalitetas, kuris su mūsų Lietuvos 
valstybe turi mažai ką bendro..." 

Suprasčiau, jei tokie pakursty-
mai paveiktų Lietuvoje vadinamus 
„runkelius", tebegyvenančius sovie
tine nostalgija, arba rusų mažumą, 
bet šiuo atveju tai žinomas Lietuvos 
poetas. Suprasčiau net, jei poeto įtū
žis būtų prieš Ameriką, sukėlusią 
karą Irake, prieš Amerikos preziden
tą, paskelbusį vadinamą „Roadmap 
to Peace", kuris iš tikro yra tik duo
tos laisvos rankos Izraeliui sutriuš
kinti palestiniečių pastangas sukurti 
savo valstybę. Bet poetas Sigitas 
Geda savo pykčio taikiniu pasirenka 
Amerikos lietuvių, pabėgusių nuo 
grįžtančio Lietuvon raudonojo oku
panto, vaikus: Kebliene, Keblį. 

Su Kęstučiu Keblinsku — Kebliu 
susipažinau moksleivių ateitininkų 
stovyklose, kursuose Vokietijoje, kur 
jis pasižymėjo literatūriniais gabu
mais, aštria kritiška plunksna sto
vyklų laikraštėliuose. Su jo būsima 
žmona Vitalija Kebliene-Bogutaite 
susipažinau Baltimorėje, nes Bogutai 
gyveno tik už bloko nuo mano tėvų. 
Jų kuklus sublokuotas namas buvo 
triukšmingų gatvių sankryžoje. Abu 
Bogutai dirbo eiliniais darbininkais ir 
leido į mokslus savo sūnų ir tris duk
ras. Vyriausia jų buvo Vitalija. Bogu-
tų vaikai mažai domėjosi žemiškomis 
gėrybėmis, jų tikslas buvo mokslas, 
na, ir lietuviškoji veikla. Panašiai yra 
buvę ir su Keblinskais. Šie ir dirbda
mi eilinį darbą, gyvendami kukliai, 
leido savo vaikus į mokslus. 

Berods, per veiklą su ateitinin
kais Kęstutis Keblys-Keblinskas ir 
Vitalija Bogutaitė susipažino ir su
kūrė šeimą. Abu buvo chemikai: jis 
įsigijęs doktoratą, ji — šalia chemijos, 
įsigijusi magistrą iš pedagogikos. Be 
sėkmingo darbo savo profesijose, abu 
Kebliai aktyvūs išeivijos literatūri
niame gyvenime. Jis — parašęs belet
ristinių kūrinių, eilę recenzijų, lite
ratūros kritikos straipsnių. Ji - nuo 
1960 metų veik kas dešmtmetį pasi
rodanti su poezijos rinkiniu. Prieš 
keletą metų Kebliai Vilniaus sena
miestyje, iki tol apleistame name, sa
vo lėšomis įsirengė vieno miegamojo 
butą ir Lietuvoje praleidžia nemažai 

laiko. 
Tad kodėl poetas Sigitas Geda 

savo rašliavoje pasirinko kliedėti apie 
Keblius? Paprastą paaiškinimą gali
ma rasti V. Petkevičiaus parašytame 
„Durnių laive": „...Išrinktas depu
tatu į TSRS Aukščiausiąją Tarybą, 
Geda taip ir nesugebėjo dalyvauti nė 
vienoje sesijoje. Kai jį girtą milicija 
išmetė iš 'Maskvos' viešbučio, jis 
pradėjo naują protesto akciją prieš 
rusų okupaciją ir neišsiblaivė tol, kol 
rusai neišvedė iš Lietuvos paskutinių 
savo kareivių. Teko jį ir man pačiame 
tos akcijos įkarštyje matyti 'Literatų 
svetainėje'. Prisispjaudęs barzdą, jis 
brovėsi pro būrelį lankytojų ir pat
riotiškai šaukė: — 'Deputatams be 
eilės!' — ...dabar kiekviena proga 
šaukiantis - Aš jau laisvas nuo poli
tikos ir alkoholio. O nuo sąžinės bal
so jis, matyt, dar vaikigalis arba 
negimęs buvo išvaduotas į Snaigyną 
užklydusio čigono. Taboras - tai jo 
gyvenimo idealas, pateisinantis poeto 
kūrybą, mąstymą ir gyvenimo sam
pratą...." 

Tačiau, tai tik vieno stikliuko 
mėgėjo pašiepimas kito. Pagrindinė 
S. Gedos bėda yra kur kas gilesnė, 
deja, atspindinti didelės lietuvių tau
tos dalies nusivylimą ir pyktį. Taip, ta 
dalis anomis dienomis skandavo 
„Laisvė Lietuvai!", gal ir Baltijos kely 
stovėjo ir prie televizijos bokšto 
budėjo, tačiau ne taip ji tą laisvę 
suprato. Ta lietuvių dalis troško lais
vės gyventi, laisvės keliauti po pa
saulį, bet, svarbiausia: laisvės įsigyti 
visas Vakarų pasaulio gėrybes. Ir įsi
gyti ne ilgu sunkiu darbu, bet tuoj 
pat, dabar. Ir kodėl ne? Juk Vaka
ruose atsidūrę jų giminės šelpė juos 
siuntiniais, apsilankydami Lietuvoje 
vesdavo juos į vadinamą „dolerinę", 
kur tik už dolerius buvo galima įsi
gyti kokį nors Jugoslavijoje gamintą 
šlamštelį, nes ir tas džiugino „vaka-
rietiškumo" išsiilgusį lietuvį. Bet ar 
jis suprato, kaip Vakaruose, ypač 
Amerikoje gyvenantis, dėl to dolerio 
turėjo dirbti? Ar jis suprato, koks 
sunkus buvo viską palikusiems tė
vynėje, įsikūrimas svetimame kraš
te? Ar jis suprato, kaip sunku buvo 
išauginti vaikus lietuviais, išmokslin

ti juos? Gal dabar išvykę svetur už
darbiauti ir supranta, bet kaip 
aniems ir Sigitui Gedai suprasti, jei 
jiems žodis „laisvė" tereiškė tik do
lerius, augančius ant medžių, kuriuos 
tereiks tik raškyti. Bet, kaip toje dai
noje „Medžiai be lapų" pasirodė, kad, 
laisvę atgavus, ant medžių doleriai 
neauga, o anais - nelaisvės laikais, 
Maskva padalindavo nors veik be
verčių rublių, net girtam į darbą 
atėjusiam, o rašytojui, kad ir bet ką 
parašius, atseikėdavo pakankamai 
ne tik pragyvenimui, bet ir stikliukui. 
Todėl ir nostalgija sovietiniams 
laikams ir „prie ruso buvo geriau" ir 
tuo pačiu neapykanta Amerikai bei 
Amerikos lietuviams ėjo kartu su 
sovietinės imperijos sužlugdymu. O 
tos neapykantos viršūnė tai vieno 
Lietuvos kunigo (pernai mirusio) 
žodžiai „Kauno dienos" žurnalistui 
prieš keletą metų. Žurnalisto pak
laustas: „Jūs simpatizuojate kairie
siems, nors tarybiniais laikais buvote 
ištremtas į Rusiją...", jis atsako: 
„'Susikirtom' su Metropolitu (kardi
nolu Audriu Bačkiu, J.G.)... Mano 
nuomone, iki šios dienos bažnyčia ne
atliko susitaikymo misijos. Atsipra
šėme žydų. Bet mes nepadėkojome 
tiems žmonėms, kurie sunkiomis 
sąlygomis tarybiniais laikais labai 
daug gera padarė Lietuvai. Nepadė
kojome A. Sniečkui, kitiems..." Pa
klaustas, ar etiška dvasininkui kištis 
į politiką, atsakė: "To netgi reikia. 
Politiką vadinu lietuvišku žodžiu — 
sielojimusi. Tampame Amerikos pro
tektoratu, o tylime. Atvažiuoja iš ten 
kažkoks generolas (Jonas Kronkaitis. 
J.G.) ir ruošiasi numirti čia, Lietu
voje. Nieko neklausęs, nesakęs, lyg 
taip turėtų būti". Mirus šiam kuni
gui, buvo spaudoje rašoma, kad joks 
Lietuvos žmogus neturėjo jam blogo 
žodžio.... 

Ak, kaip norėtųsi, kad išsipildytų 
kažkada rašytos Sigito Gedos eilės: 
„Bandykime čia ramūs gyventi ir 
numirti. Ir prisikelti bandykim po 
vasaros žalsvos, nujausdami, kad 
niekad nereikės mums išsiskirti, 
vieni kitiems dėkokim, nes esam -
LIETUVOS". 

Mėnulį galima prisijaukinti 
Bet kokia priklausomybė pavo

jinga, netgi jei jos šaltinis švyti toli 
danguje. Ar įmanoma susidraugauti 
su naktiniu šviesuliu ir turėti iš to 
naudos? 

Trylikta diena, penktadienis. Vir
tuvėje arbatą geria dviese - jis ir ji. 
Staiga ji pašoka ir į jį sviedžia puo
delį, kuris praskrieja pro pat jo galvą 
ir ištykšta ant ką tik perdažytos 
sienos. 

Atsitokėjusi ir nuvaliusi sieną ji 
ima mąstyti: iš kur tokia netikėta 
agresija, ji niekada taip nesielgdavo? 
Mesdama ji buvo apimta baisaus 
įniršio, o ir taikė visai ne į sieną, o į 
brangaus žmogaus galvą. 

Kitą rytą ji prisiekė sau, ir, laimė, 
nenukentėjusiam gyvenimo palydo
vui, kad tai niekada nebepasikartos. 
Priežasčių surasti neįstengė, tik 
pažvelgusi į kalendorių suprato - try
likta diena, mėnulio pilnatis! 

Daugelį naktinis dangaus švie
sulys jaudina tik kaip literatūrinė 
aplinka Prieš akis iškyla mėnulio 
šviesoje ant šluotos skriejanti Marga
rita, Tatjana Larina, kurios dvasinis 

tyrumas Puškino akyse buvo artimas 
mėnulio šviesai, Gogolio velnias, nak
tį prieš Kalėdas nuo dangaus pavogęs 
mėnulį. 

Galima būtų prisiminti ir kitokią 
informaciją. Gaisrininkams ir teisi
ninkams puikiai žinoma, kad stojus 
pilnačiai vyksta žymiai daugiau nu
sikaltimų bei padegimų. Į medicinos 
įstaigas tokiu metu kreipiasi daug 
daugiau šunų apkandžiotų žmonių. 
Biržoje ima svyruoti valiutų kursai. 
O chirurgai stengiasi nedaryti sudė
tingų operacijų - dėl susilpnėjusio 
kraujo krešėjimo. XIX amžiuje, kai 
miestų gatvės naktį buvo apšviečia
mos dujiniais žibintais, Anglijoje nu
sikaltėliams buvo taikomas „pilnaties 
alibi". 

Dar mokykloje sužinoma, kad 
mėnulio ciklas, sudarytas iš keturių 
fazių, trunka 29,53 paros. Tiek laiko 
reikia, kad Mėnulis sugrįžtų į tą pa
čią padėtį Saulės atžvilgiu. Mėnulio 
fazių ir apšvietimo kaita priklauso 
nuo Saulės, mūsų planetos ir blyškio
jo palydovo padėties. 
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Atkelta iš 4 psl. 
Astrologai Mėnulj sieja su mote

riškuoju pradu, o pilnatj mano esant 
moteriškojo aktyvumo periodu. Pa
gonys Mėnulj siejo su vandeniu ir 
emocijomis, manė, kad jo energija tin
kama bet kokiems moteriškiems ne
galavimams gydyti; bet kuris aku
šeris galėtų patvirtinti, kad ir šian
dien stojus pilnačiai gimsta žymiai 
daugiau vaikų. Senosios Kambodžos 
gyventojai garbino sveikatos deivę 
Paijan Juan, Mėnulio gyventoją. 

Ji žmonėms dovanodavo amžinąjj 
gyvenimą, už ką ir buvo mirties dievo 
išsiųsta į negyvenamą Žemės paly
dovą. Senovės Graikijoje Mėnulio 
deivė Artemidė, Saulės dievo Apolono 
sesuo ir medžioklės globėja, rūsčiai 
bausdavo jžūlius vyrus, mėginusius 
pamatyti ją besimaudančią pilnaties 
šviesoje. 

Šiandien Mėnulio deivės įsikūni-
jimu amerikiečių astrologas Kelis 
Foksas laiko žuvusią britų princesę 
Dianą. Ne veltui romėnai taip vadino 
graikų Artemidę. Bet jdomu ne vien 
vardų sutapimas. Visi svarbiausi įvy-
kiai princesės gyvenime - vedybos su 
princu Čarlzu, Viljamo gimimas, sky
rybos, žūtis - vyko per mėnulio už
temimus, kai Žemė atsidurdavo tarp 
Saulės ir Mėnulio, mesdavo ant jo 
šešėlį. 

Mėnulis ir Saulė - tai du šviesu-

liai, kuriantys asmenybę, sako astro
logai. Saulė - tai gyvenimo energija, ji 
siejama su vyriškuoju pradu. Mėnulis 
atsakingas už jausmus ir psichiką. 

Jis globoja moteris, stimuliuoja 
intuiciją ir kūrybą. Stojus pilnačiai 
paaštrėja moters noras būti silpnai ir 
mylimai. Šiuo metu prasiveržia emo
cijų perteklius, lygiai kaip gali susi
kaupti antsvoris ar nereikalingi skys
čiai. Liūdesio, dirglumo, agresijos per 
pilnatj baimintis nereikėtų. Tokiu 
būdu gamta duoda ženklą, kad, stojus 
naujam mėnuliui, reikėtų permąstyti 
savo santykius su artimaisiais, pata
ria astrologai. 

Esant pilnačiai vyksta maksi
malus priešpriešinis Mėnulio ir Sau
lės poveikis Žemei. Saulė ir Mėnulis 
atsiduria skirtingose pusėse Žemės 
atžvilgiu. 

Maksimalūs jūrų potvyniai būna 
per pilnatj ir jaunatj. Mėnulio gravi
tacijos lauko veikiamas tokius pat 
potvynius ir atoslūgius patiria ir 
mūsų organizmas. Tai turi didelės 
įtakos kraujo pasiskirstymui. Iš čia 
emociniai pakilimai ir nuopuoliai. 

Be emocijų, Mėnulis daro įtaką ir 
svoriui. Esant priešpilniam Mėnuliui 
kaupiasi ne tik energija, bet ir skys
čiai bei kilogramai. Pakyla apetitas, 
organizmas pasisavina maisto maksi
mumą. 

O štai per delčią galima suvalgyti 

vieną kitą pyragaitį - svoriui jis grei
čiausiai įtakos neturės. Beje, tai ge
riausias metas organizmą valyti nuo 
šlakų - jie išnyks drauge su dylančiu 
mėnuliu. Dietologai pataria organiz
mo valymą pradėti per pilnatj. 

Nauja „revoliucinė" dieta taip ir 
vadinasi „Moon Diet". Jos besilai
kantieji netenka iki trijų kilogramų 
per parą. Paslaptis ta, kad pradėti lai
kytis dietos reikia tam tikrą dieną -
vieną iš pirmų keturių dienų, kai kei
čiasi Mėnulio fazė. 

Per ateinančias 24 valandas rei
kėtų atsisakyti kieto maisto. Leidžia
ma gerti tik vandenį ir šviežiai spaus
tas sultis (pageidautina daržovių). 
„Žemės magnetiniam laukui reikia 
24 valandų atsinaujinti po pasikeitu
sios Mėnulio fazės, — aiškina dietos 
kūrėjai. - Tiek pat laiko reikia toksi
nams išplauti. Pasirinkite tinkamą 
laiką". 

Apie tinkamą laiką pasakoja ir 
Gabrielė Džast, organinės kosmeti
kos „Just Pure" pradininkė. Jos isto
rija įrodo, kad mėnulį galima privers
ti dirbti savo naudai ir netgi gauti iš 
to dividendų. „Prieš kelerius metus, -
pasakoja Gabrielė, — persikėliau gy
venti į fermą Bavarijoje. Pamėgau 
darbą sode, susidomėjau namų ruoša 
ir ėmiau konservuoti žiemai. Rūsyje 
atsirado dešimtys stiklainių su uogie
nėmis". . . . 

Ir kaip nustebo Gabrielė, kai 
didžiąją jos triūso dalį teko išmesti -
uogienės ir vaisių košės pasidengė 
pelėsiu. „Man buvo žinomi liaudiški 
patarimai, susiję su sėkmingu derliu
mi ir Mėnulio bei kitų dangaus kūnų 
padėtimi. Tik negalėjau patikėti, kad 
mano nesėkmės priežastis - nakti
niame danguje. Kitais metais vaisius 
konservavau" per priešpilnį mėnulį, 
iki pilnaties. Nė vienas stiklainis ne
nukentėjo nuo pelėsio, netgi atvirkš
čiai - skonis tapo ryškesnis". 

Savo atsitiktinio atradimo Gab
rielė nepamiršo ir panaudojo kosme
tikos gamyboje. Klinikinių tyrimų re
zultatai parodė, kad per priešpilnį 
surinktiems augalams nereikia kon
servantų, jie geriau išlaiko savo gy
domąsias savybes. 

Gabrielė žengė toliau ir sukūrė 
veido priežiūros, kūno rengybos ir 
mitybos rekomendacijas, atsižvel
giant į „tinkamą laiką" - Mėnulio pa
dėtį Zodiako ženklų atžvilgiu. 

Nuolatos sekti mėnulio kalen
dorių, pagal jį laikytis dietos, derinti 
pažintis, projektus ar pasikliauti savo 
valia ir ištverme - kiekvieno asmeni
nis reikalas. Tačiau derinti savo rit
mą su gamtos verta. Juk pilnatis gali 
būti rimtas signalas, kad metas kai 
ką keisti. Galbūt perdažyti virtuvės 
sienas? 

„Klaipėda" 

— Žinau, ne pirmą dieną dirbu, — burbtelėjo 
valytoja ir atsisveikindama mostelėjo viršininkei 
ranka. 

Žara eidama pro rūbinę pasiėmė rožę, atsi
sveikino su Tone ir išėjo į gatvę. Sėdo į savo „Opelį" 
ir nuvažiavo į vaikų darželį pasiimti sūnaus. Pa
keliui į namus užsuko pas motiną. 

Faina prieš pusvalandį buvo sugrįžusi iš 
Valakupių paplūdimio ir maudėsi po dušu. 

Vanduo šniokštė ir ji negirdėjo, kaip duktė savo 
raktu atsirakino duris ir įėjo į butą. Išėjo iš vonios 
apsivilkusi chalatu ir, pamačiusi anūką, dukrą, 
apsidžiaugė. Išbučiavusi berniuką pasodino ant 
sofos ir pasakė: 

— Tau, Sauliuk, aš kai ką turiu, — ji priėjo 
prie sekcijos, išėmė mechaninį žaisliuką ir padavė. 
— Imk, žaisk. Vakar nupirkau, nujausdama, kad 
mane greitai aplankysite. 

Svetainėje geriant kavą Žara užsiminė apie 
brolį, sėdintį kalėjime: 

— Mama, tu Ėdiką per daug lepinai pinigais... 
Sugedo berniukas ir, kažin, ar jis bus naudingas 
visuomenei? 

Faina visada su skausmu širdyje prisimindavo 
sūnų ir dabar dukters žodžiai lyg peiliu rėžtelėjo 
per jos širdį. Veidas staigiai apsiniaukė, pastatė 
puodelį su neišgerta kava, patylėjo žiūrėdama į 
žaidžiantį anūką, kažką pamąsčiusi liūdnai žemu 
balsu prašneko: 

— Vakar trys banditėliai vėl pas mane buvo 
atėję, neseniai paleisti iš kalėjimo. Sakė, kad jie su 
mūsų Ėdiku vienoje kameroje sėdėjo. Jo vardu 
prašė pinigų, aiškino, kad Ėdikas prisidarė skolų, 
reikia sumokėti. Jei nebus pinigų, jį papjaus... 

Žara nustebus įsmeigė į motiną suapalvėjusias 
akis, sučiaupusi lūpas palingavo galva, patylėjo ir 
paklausė: 

— Patikėjai ir davei? 
— O tu neduotumei, jei taip atsitiktų tavo 

sūnui? — į klausimą klausimu atsikirto Faina, 
skaudančia širdimi. 

— Neduočiau! — tvirtai užtikrino Žara. — 
Iškviesčiau policiją ir visus banditėlius sugriebę, 
vėl patupdytų už grotų. 

— Nekalbėk nesąmonių, duotumei! Kaip 
išmanydama gelbėtumei savo vaiką. — mostelėjus 
ranka tvirtino Faina. 

— Kam tu juos įsileidai? Jie galėjo tave api
plėšti ir nužudyti. Kiek davei? 

— Pirmą kartą daviau tūkstantį litų, o antrą 
kartą pareikalavo jau dviejų tūkstančiu... 

— Jei nepraneši policijai, jie tave pastoviai 
šantažuos. Tavo sūnelis kvailys. Pasigyrė, kad 
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motina turtinga. Tave, galima sakyti, pardavė. 
Dar, neduok Dieve, iki manęs gali prisikapstyti 
sužinoję, kad ir aš ne vargšė, — pamokslavo Žara iš 
susijaudiimo visa įkaitusi, net prakaitas ant kaktos 
iššoko. Ji nutilo ir nosinaite nusišluostė veidą. 

— Tikiuosi, tie valkatos daugiau neateis, — 
ramino save Faina, nors tuo pati nelabai tikėjo. 

— Oi, brangioji mamyte, tu nepažįsti šių dienų 
jaunimo. Tai galvažudžiai, piratai. Jiems nieko 
švento nėra. Dėl pinigų jie savo artimą nužudys. 

Faina, pasijutus įžeista, įsmeigė juodas, žėrin
čias akis į dukrą ir papriekaištavo: 

— Mano mieloji, tu pametei savo vyrą gydytoją 
toli gražu ne iš meilės kitam, o todėl, kad gydytojo 
kišenė tuščia, palyginus su tavo saugumiečio 
uždarbiu. 

— Mama, paskutiniu metu ir Markui labai 
sunku, trūksta pinigų, savo darbuotojams algų ke
lintas mėnuo neišgali išmokėti, — Žara bandė tei
sinti savo vyrą ir ginti jo poziciją, bet motinąją per
traukė: 

— Tu sau meluoji, kad esi laiminga. Ar esti 
tikra, kad tavo Markas neturi meilužės? Tavo liki
mas buvo Viktoras. Galvoji, kad visą gyvenimą būsi 
jauna ir graži? Klysti! 

Motina įgėlė dukrą į skaudžiausią vietą, pami
nėjus Marko neištikimybę. Žara toliau nesiklausė. 
Užsigavusi pašoko nuo užstalės, sugriebė sūnelį už 
rankutės ir išskubėjo pro duris nė neatsisveikinu
si. 

Važiavo gerokai susinervinusi, vairavo auto
mobilį nuo ašarų aptemusiomis akimis, didindama 
greitį, prie sankryžos staigiai stabdydama mašiną, 
vos neatsitrenkė į priekyje važiavusios mašinos ba
gažinę. Kelių inspektorius tai pastebėjęs, pagrasino 
pirštu, tuo perspėdamas gražuolę, kad važiuotų 
atsargiai. 

Namuose vyro nerado, jis nesirodė ir sutemus 
vakare. Žara Sauliuką pamaitino, nuprausė ir pa
guldė miegoti, o pati nuėjo į svetainę, įsijungė tele

vizorių. Pusiau gulėdama ant sofos nepajuto kaip 
užsnūdo. Atsibudo pasibaigus programai, televizo
rius degė tuščiai. Mieguista pakilo, išjungė televi
zorių ir nuėjo į miegamąjį. 

Markas sugrįžo apie antrą valandą nakties. 
Išgėręs. Žara nemiegojo, girdėjo kaip jis, ne

uždegęs šviesos, svetainėje nusirengė ir, pasiklojęs 
ant sofos, užmigo. „Neįėjo, nepažvelgė, a r aš esu", 
— su nuoskauda širdyje dėl vyro nedėmesingumo 
mąstė ji, atviromis akimis žiūrėdama į lubas. 

Ilgai negalėjo užmigti. Paryčiui t rumpai už
snūdo ir išvydo keistą sapną: per suartą lauką ėjo 
tryse —ji, Markas ir Faina. Staiga po kojomis ėmė 
smigti žemė, prasivėrė bedugnė. Mama, kr isdama į 
prarają, sugriebė už rankos Marką ir abu prasmego 
po žeme... Žara, likusi viena, apstulbusi stovėjo, iš 
po žemės sklindantis motinos riksmas ją pažadino. 

Beprotiškai persigandus, pravėrė akis: kam
baryje buvo pilna rytmečio šviesos, saulės spindu
liai žaidė langų stikluose ir baimė atslūgo, apsi
džiaugus, kad tai buvo tik sapnas, bet širdis vis dar 
daužėsi ir ausyse tebeskambėjo motinos riksmas: 
„gelbė ė kite-e!" Pašoko iš lovos ir be chalato, 
vienmarškinė įėjo į svetainę. Markas miegojo. Žara 
atsisėdo šalia ant sofos krašto ir ranka paglostė jo 
plaukus. Vyras, pajutęs švelnų moters rankų pri
silietimą, atsimerkė, išvydęs žmoną, nusišypsojo. 
Tylėdamas ištiesė raumeningas rankas ir apglėbęs 
stipriai ją prispaudė prie savo krūtinės. Ji girdėjo jo 
širdies plakimą, nieko neklausinėdama, bučiavo jo 
akis, kaktą, plaukus... Be žodžių ji jam atleido. 

— Nepyk, brangute, kad vakar išgėriau. Su 
kompanijonais užmiestyje atšventėme savo „Žio
gelio" trejų metų sukaktį, — teisinosi Markas , bu
čiuodamas jos plaukus, veidą. 

— Nepykstu, — prispaudus jo galvą prie savo 
krūtinės pakuždėjo ji jam į ausį. 

Išsivadavusi iš vyro glėbio tarė: 
— Reikia mamai paskambinti. 
— Ankstoka. Ji dar miega. 
— Negaliu laukti, kol ji atsibus. Labai blogą 

• sapną sapnavau. Ir tave sapnavau, — pasakė Žara 
ir, pabučiavusi vyrą, pakilo, priėjo prie telefono, 
surinko numerį ir lauke, tačiau ragelio niekas ne
pakėlė ir neatsiliepė. Žara susimąstė. Sunėrimus 
priėjo prie vyro ir tarė: 

— Negi mama taip anksti išvažiavo į Va-
lakupius? Kajai ten veikti šeštą valandą ryto? 

— Tavo mamai tik dabar gyventi: nesena, dar 
graži, turtinga. Nieko nuostabaus, jeigu ji pliaže 
susirado draugą, ko jai labiausiai t rūks ta , — 
pasakė Markas, siekdamas cigaretės. 

B u s daugiau . 
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Prezidentas: Lietuva gali praturtinti 
Azijos ir Europos dialogą 

V. Adamkus: buvome 1 km atstumu... 

.Prieš dešimt metų Įkurtas ASEM vadovų sus 
karta. 

;:ikima> šiemet surengtas jau šeštą 
Džojos Barysai tės (ELTA) nuotr 

Helsinkis, rugsėjo 11 d. (ELTA) 
— Prezidento Valdo Adamkaus tei
gimu, naujajai Europos Sąjungos na
rei Lietuvai, kaip ir kitoms Rytų Eu
ropos valstybėms, vos prieš porą me
tų prisijungusioms prie ASEM dialo
go, regioninis bendradarbiavimas 
šiandien jgauna kokybiškai naują 
prasmę. Nuo tradicinių diskusijų su 
kaimynais ir apie kaimynus Europos 
rytuose — Ukrainoje, Rusijoje, Pietų 
Kaukaze — Lietuva atsigręžia i Aziją. 

Tai šalies vadovas pabrėžė savo 
pranešime ,,Lietuva: naujoji Azijos ir 
Europos dialogo partnerė", skaityta

me per ASEM (Azijos ir Europos su
sitikimo) vadovų darbo pietus Hel
sinkyje. 

Kreipdamasis j jubiliejinio ASEM 
diskusijos dalyvius prezidentas V 
Adamkus pažymėjo, kad šiandienis 
pasaulis nestovi vietoje: pasaulio eko
nomikos raida ir tarptautinės politi
kos jvykiai meta vis naujų iššūkių. 

Prezidentas sakė tikis, kad nau
josios ES narės, tarp jų ir Lietuva, 
bus vienos aktyviausių Azijos ir Eu
ropos dialogo rėmėjų. Prezidentas 
pažymėjo, kad Lietuvai, šis regionas 
teikia daug naujų galimybių. 

Protestavo prieglobsčio prašytojai 
Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) — 

Vilniuje prie Lietuvos Konstitucinio 
Teismo ir vidaus reikalų ministerijos 
pirmadieni protestavo apie 20 prieg
lobsčio prašytojų iš Afrikos šalių. 

„Mums reikia laisvės", — buvo 
parašyta juodaodės moters rankose 
laikomame plakate. Kiti plakatai 
anglų kalba reikalavo pabėgėlius le
galizuoti ir jų nediskriminuoti. 

Vilniaus miesto vyriausiojo poli
cijos komisariato Viešųjų ryšių pos
kyrio viršininkas Marius Naruševi
čius sakė, kad jokių viešosios tvarkos 
ir Susirinkimų Įstatymų pažeidimų 
neužfiksuota. 

Policijos duomenimis, savo reika
lavimus protestuotojai Įteikė Vidaus 
reikalų ministerijai ir Prezidentūrai. 

Pasak M. Naruševičiaus, pirma
dieni iš Užsieniečių registracijos cen
tro Pabradėje išėjo 23 užsieniečiai iš 
4 Afrikos šalių — Nigerijos, Liberijos, 
Kamerūno ir Ganos. 

Pagal nustatytą tvarką, šie užsie
niečiai tam tikromis valandomis gali 
išeiti iš centro teritorijos, bet privalo 
grįžti ir užsiregistruoti centre kas 24 

valandas. 
Pasak centro direktoriaus Rober

to Petraičio, pirmadienį išeidami iš 
centro 23 užsieniečiai pareiškė, kad 
eis protestuoti prie Lukiškių tardymo 
izoliatoriaus—kalėjimo, kur neva lai
komas uždarytas jų likimo draugas. 

Kaip pasakojo R. Petraitis, pra
ėjusi penktadieni pasieniečiai tardy
mo veiksmams išsivežė iš centro Ni
gerijos pilieti, kuris su padirbtais do
kumentais balandžio 12 dieną buvo 
sulaikytas Vilniaus oro uoste, kai ke
tino skristi i Londoną. 

Pasieniečiai gražino vyriški atgal 
i Užsieniečiu registracijos centrą, ta
čiau, a t l ikdami tyrimą, praėjusi 
penktadieni ji vėl išsivežė. 

„Aš manau, kad čia dar yra mei
lės problemų", — sakė R. Petraitis, 
pridūręs, kad Nigerijos pilietis, dėl 
kurio išvadavimo, kaip manoma, da
bar ir protestuojama, anksčiau buvo 
sulaikytas bute Žirmūnų rajone kar
tu su trimis moterimis iš Nigerijos. 

Užsieniečių registracijos centre 
dabar gyvena 87 prieglobsčio prašy
tojai iš Įvairių skurstančių šalių. 

* Savai tga l i vykusio ..Aplink 
L ie tuvą '2006" ra l io p a g r i n d i n i 
prizą — Lietuvos p rez iden to Val
do Adamkaus taurę — iškovojo Ro
kas Lipeikis ir Renatas Vaitkevičius, 
vairavę „Mitsubishi Lancer Evo 
VIII". R. Lipeikis šio ralio nugalėtoju 
tapo* jau ketvirtą kartą, o R. Vait
kevičius — trečiąjį. Ralis „Aplink 
Lietuvą" — seniausios automobilių 
sportą varžybos. Pirmasis ralis buvo 
surengtas prieš 75 metus — 1931 me
tų liepos mėnesi. 

* Sėkmingai ITF serijos „Vat-
tenfall Gliwice Open" tarptauti
nio moterų teniso turnyro kvali
fikacines varžybas pradėjo Julija 

Atkelta iš 1 psl. 
dar mums neaiški situacija". Nuse
kiau jį iki mūsų viešbučio kambario. 
Ten radau Almą, žiūrinčią televizo
rių. Tai buvo jau po pirmojo lėktuvo 
atakos į vieną iš Pasaulio prekybos 
centro bokštų. Aišku, tuo metu ko
mentatoriai dar nesusigaudė, kas 
vyksta - jie galvojo, kad tai nelaimin
gas atsitikimas. Ir mums stebint tele
vizijos transliaciją staiga matome, 
kad lėktuvas rėžiasi į antrąjį bokštą. 

Tai buvo neįtikėtinas dalykas, 
mes stovėjome nustebę ir neradom 
žodžių... bet turbūt nepraėjo nė ke
lios minutės, kai tie patys apsaugos 
karininkai bėgte įbėgo į kambarį ir 
paprašė eiti paskui juos. 

Viešbučio koridoriuje jau laukė 
kiti delegacijos nariai, mes iš turbūt 
27 aukšto nusileidome į rūsį. Ten 
praleidome beveik pusantros valan
dos, mums buvo parūpintas televizo
rius, ir įvykius sekėme iš viešbučio 
rūsio. Kai buvo užtikrintas saugus iš
važiavimas iš viešbučio, mus išvežė 
už miesto į, pasak jų, saugią vietą. 

— Ar teko t ies iogiai susidur
ti, pajusti tą baimę ir paniką, 
sukausčiusią Ameriką ir visą pa
sauli? 

— Taip, teko. Buvome kilometro 
atstumu nuo Pentagon, kada pasigir
do sprogimai. Savo akimis nematėme 
New York įvykių, bet pajutome, kas 
vyksta toliau. Jau tada buvo aišku, 
kad vykdomi teroristiniai aktai ir 
matėme tolumoje kylančius dūmus... 

Važiuodamas iš viešbučio, stebė
jau* žmones. Sakyčiau, kad nesimatė 
jokios panikos, bėgimo, šauksmų. 
Žmonės buvo paleisti iš visų valsty
binių įstaigų ir visi ramiai stengėsi 
palikti miestą. 

Gotovskytė. Lietuvos tenisininkė pir
majame rate 4:6, 6:4, 6:4 nugalėjo 
lenkę Magdalena Tokarczyk, antraja
me 4:6, 6:2, 6:1 įveikė korto šeimi
ninkę Magdalena Kiszczynska, o le
miamą susitikimą dėl vietos pagrin
diniame vienetų turnyre žais su vo
kiete Sabrina Jolk. 

* Sekmadien i Panevėžyje vy
kusio 2006 metu f inal inio Lietu
vos ga l iūnų čempionato e tapo 
nugalėtoju tapo vilnietis Žydrūnas 
Savickas, septyniose rungtyse surin
kęs 75.5 taško. Antrąją vietą su 71.5 
taško užėmė Vilius Blekaitis iš Birš
tono, o trečias liko marijampolietis 
Saulius Brusokas (62.5 tšk.). 

— Jūs tuo metu buvote ofi
c ialus asmuo, Lietuvos Respubli
kos prezidentas. Jau minėjote, 
kad saugumas buvo padidintas, o 
kokiu dar papildomą priemonių 
buvo imtasi, kad būtą užtikrin
tas Jūsą ir delegacijos saugu
mas? 

— Mes buvome tie, kurių Baltųjų 
rūmų atstovai paprašė tuoj pat susi
ruošti ir dėl savo asmeninio saugumo 
išvykti iš Jungtinių Valstijų. JAV vy
riausybė iš karinio oro uosto, kuris 
yra už Washirtgton, DC, ribų, parū
pino lėktuvą. Buvome patys pirmieji, 
pakilę į orą, išskyrus oro erdvę kon
troliuojančius JAV naikintuvais. Mus 
išskraidino į Islandiją, Reikjaviką, iš 
Vilniaus buvo atsiųstas lėktuvas, ir 
naktį, apie antrą valandą, grįžome į 
Vilnių. 

— Pasaul is vienija j ėgas ko
va i su terorizmu, Lietuva prie to 
aktyviai taip pat prisideda. Bet 
išpuoliai nesiliauja. Apžvalginin
ka i terorizmą tapatina su nauja 
pasaulinio karo forma. Preziden
te , kaip Jūs vertinate kovą su te
rorizmu, ar Įmanoma pasiekti 
te ig iamą rezultatą? 

— Mano atsakymas greitas ir tie
sus. Nemanau, kad terorizmu galima 
kažko pasiekti. Aš atmetu teiginius, 
kad eiti terorizmo keliu ir žudyti ne
kaltus žmones - tai kova už idealiz
mą. Tai nepriimtina ir nepateisina
ma. Suprantu kovą už laisvę, žinau, 
kad ji pareikalauja aukų. Mes tai 
ypač puikiai supratome savo partiza
niniame kare, bet tai jau - kariniai 
veiksmai. Nemanau, kad savo laisvę 
gindami naudojomės terorizmu ir te
roristiniais aktais prieš nekaltus 
žmones. 

Europoje V. Uspaskichui gresia areštas 
Atkelta iš 1 psl. Jei paaiškėtų, kad V Uspaski-
Rusijos Federacijai ekstradicijos pra- chas nuslėpė turį Rusijos pilietybę, 
šymą. Prašyti išduoti asmenį, kai ne- lietuviškos pilietybės jis netektų, ta-
turime pagristų duomenų, mes ne- čiau tuomet taptų nepasiekiamas 
galime'", — sakė L. Cekelienė. Lietuvos teisėsaugai, ieškančiai jo dėl 

Duomenis apie tikslią V Uspas- apgaulingos partinės buhalterijos, 
kicho buvimo vietą Generalinė pro- V Uspaskicho advokatas genera-
kuratūra turi gauti iš Interpolo. Pro- liniam prokurorui apskundė jo klien-
kurorės nuomone, paaiškėjus, kad to bylą tiriančių Organizuotų nusi-
įtanamasis yra Rusijoje, jo ekstradi- kaitimų ir korupcijos tyrimo deparia-
cija neturėtų įstrigti. mento prokurorų veiksmus. 

Policijos departamentas V. Us- Skunde generaliniam prokurorui 
paskicho paiešką pradėjo rugsėjo 1 
dieną, gavęs Vilniaus miesto 2-ojo 
aDyiinkes teismo nutarti skirti su-

Algimantui Valantinui advokatas Vy
tautas Sviderskis piktinasi, kad nega
vo leidimo susipažinti su teismo nu

ėmimą DP įkūrėjui bei Generalinės tartimi skirti suėmimą Rusijoje besis-
prokuratūros sprendimą skelbti jo iapstančiam V. Uspaskichui, taip pat 
tarptautinę paiešką. prokurorų nutarimu skelbti jo paieš-

V Uspaskichas įtariamas patei- ką. 
kęs Valstybinei mokesčių inspekcijai V Sviderskis sakė prašąs genera-
ir Vyriausiajai rinkimų komisijai ap- limo prokuroro, „kad būtų laikomasi 
gaulingus duomenis apie jo vadovau- įstatymų, kaip ir visose bylose", 
tos partijos pajamas ir jų naudojimą. Advokatą taip pat papiktino V. 

Migracijos departamentas dabar Uspaskicho bylą tiriančio prokuroro 
aiškinasi, ar V Uspaskichas neturi pareiškimas, kad būtent ji Įtariama-
Rusijos pilietybės. sis pasirinko savo advokatu. 

Prezidentūroje — dar vienas patarėjas 
Vilnius, rugsėjo 11 d. (BNS) — 

Prezidento patarėju nuo pirmadienio 
pradėjo dirbti Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto (TSPMI) doktoran
tas Mindaugas Kluonis. 

Jis dirbs vidaus politikos grupė
je, kuriai nuo rugsėjo pradžios vado
vauja politologas Lauras Bielinis. 

Šiose pareigose jis pakeitė rug
pjūčio pradžioje iš pareigų atleistą 
patarėją vidaus politikos klausimais 
Darių Gudelį. 

Kaip sakė L. Bielinis, naujasis 

patarėjas dirbs analitinį darbą. 
Beje, disertaciją rašantis M. 

Kluonis specializuojasi vyriausybių 
stabilumo ir nestabilumo problema
tikoje. 

Pasak L. Bielinio, artimiausiu 
metu jo vadovaujama grupę turėtų 
papildyti dar vienas darbuotojas. 
,,Reikia žmogaus, turinčio ne diplo
mą, o vadybinę patirtį politiniuose 
procesuose", — pabrėžė patarėjas. 

Rugsėjo pradžioje į užsienio po
litikos grupę atėjo Vaidotas Senavai-
tis, kuris paskirtas referentu. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

priminė, kad „40 metų po karo Kali
ningrado srityje nebuvo nė vienos 
Ortodoksų Bažnyčios šventovės, nors 
Rusijos gyventojai prašė valdžią ati
daryti cerkvę". 

Po penkerių metų: „karas su teroru" tęsiasi EUROPA BALKANAI 
Atkelta iš 1 psl. 
amerikiečių pritarimas G. W. Bush 
darbui, iš esmės pakeitė jo preziden
tavimą. Tačiau didėjant Irake žuvu
sių JAV karių skaičiui prezidento po
puliarumas smuko ir apklausos rodo, 
kad dabar daugelis amerikiečių abe
joja jo saugumo politika. 

Didžiausias priešas tebėra 
laisvėje 

Nors amerikiečiai Irake nušalino 
Saddam Hussein, o Afganistane — 
Talibaną, kuris iš pradžių teikė prieg
lobstį Osama bin Laden, šis rugsėjo 
11-osios atakų sumanytojas ir pagrin
dinis JAV priešas tebėra laisvėje. 

Manoma, kad O. bin Laden slaps
tosi kalnuotame regione ties Afganis
tano ir Pakistano siena, bet valstybės 
sekretorė Condoleezza Rice pripaži
no, kad JAV nežino jo buvimo vietos. 

,,Nėra lengva susekti žmogų, ku
ris nusprendė slėptis labai atokiuose 
rajonuose", — sakė ji ,,Fox News". 
Tačiau valstybės sekretorė pridūrė, 
kad jam lieka „vis mažiau ir mažiau 
vietų slėptis". 

Beveik 19,000 Afganistane esan
čių Amerikos karių, kurie ieško O. 
bin Laden ir vadovauja puolimui 
prieš Talibano ir ,,al Qaeda" kovoto
jus, taip pat pirmadieni minėjo Jung
tinėse Valstijose įvykdytas atakas. 

Atminimo renginiai vyko Kabule 
ir didžiausioje amerikiečių bazėje 
Bagram. 

Pasau l io ve r t i n ima i Įva i rūs 

Metinių išvakarėse Afganistano 
prezidentas Hamid Karzai padėkojo 
Jungtinėms Valstijoms už pagalbą 
nušalinant nuo valdžios Talibaną ir 
ragino tęsti ,,karą su terorizmu". 

Australijos, kuri yra tarp pagrin
dinių G. W. Bush „karo su teroru" są
jungininkių, premjeras John Howard 
ragino nuosaikius musulmonus kri
tiškiau vertinti terorizmą. 

„Neturėtume bijoti įsipareigoti. 

Joks padorus, t ikras musulmonas ne
rems terorizmo", — sakė J. Howard. 

„Nepuolame musulmonų apskri
tai, bet reikia vadinti terorizmą savo 
vardu — tai judėjimas, kuris visiškai 
šventvagišku ir neteisėtu būdu ape
liuoja į islamą, kad pateisintų tai, ką 
daro", — sakė jis. 

Tačiau Kinijos valstybinė ži-
niasklaida didesnį dėmesį skyrė Ame
rikos atsakui į atakas. 

„Teisinga sakyti, kad rugsėjo 11-
oji pakeitė Jungtines Valstijas. Bet 
tai, kas iš tikrųjų pakeitė pasaulį, bu
vo klaidingas JAV atsakas, ypač — 
karas Irake", — redaktoriaus skiltyje 
teigė dienraštis „People's Daily". 

Šį susirūpinimą atspindėjo ir ki
tų pasaulio valstybių spauda. 

Kairiosios pakraipos prancūzų 
laikraštis „Liberation" rašo, kad G. 
W. Bush iššvaistė geranoriškumą, pa
sireiškusį po minimų atakų, ir pa
vertė pasaulį pavojingesne vieta gy
venti. 

Daugelis arabų laikraščių rašo, 
kad JAV vadovaujamas „karas su te
roru" ir invazija į Iraką pastūmėjo 
pasaulį Vakarų ir musulmoniškosios 
civilizacijų konflikto link. „George W. 
Bush administracija į rugsėjo 11-
osios nusikaltimą atsakė griebdamasi 
keršto galvosenos ir visą pasaulį pa
vertė mūšio lauku", — rašo neprik
lausomo dienraščio ,,al Ghad" vyriau
siasis redaktorius Jordanijoje Ayman 
Safadi. 

Metinių išvakarėse JAV adminis
tracijos pareigūnai pripažino, kad nu
šalintasis Irako vadovas Saddam 
Hussein nebuvo susijęs su rugsėjo 11-
osios atakomis, bet teisino sprendi
mą įsiveržti į Iraką ir teigė, kad Sad
dam Hussein buvo susijęs su kovoto
jų tinklu „ai Qaeda". 

Pirmadienio vakare G. W. Bush 
tik penktą kartą per savo prezidenta
vimą per televiziją turėjo kreiptis į 
amerikiečius iš Baltųjų rūmų. Sis 
kreipimasis vadinamas ..nepolitine 
kalba apie tai, ką rugsėjo 11-oji reiš
kia šaliai". 

ALTOTTING 
Popiežius Benediktas XVI pirma

dienį šiltai sutiktas pietiniame Vo
kietijos Altotting mieste meldėsi už 
rugsėjo 11-osios atakų prieš JAV au
kas. 79 metų popiežius trečiąją savo 
vizito Vokietijoje dieną pradėjo 
13,000 gyventojų turinčiame mieste
lyje, kuris laikomas Bavarijos religi
ne širdimi, nes jame yra svarbiausia 
šalies Svč. Mergelės Marijos švento-

i vė. Nepaisant šventiškos atmosferos, 
visų galvose buvo rugsėjo 11-osios 

, metinės. „Praėjus penkeriems me
tams nuo teroristinių atakų prieš Pa
saulio prekybos centrą New York, 
mes prašome taikos visame pasauly
je". — teigė mišių dalyvis, skaityda
mas maldos žodžius, kurių atidžiai 
klausėsi popiežius. 

VARŠUVA 
Lenkijos valdančiosios koalicijos 

partijos „Savigyna" vadovas Andrzej 
Lepper šalies radijui pareiškė, kad jei 
kitų metų biudžeto projekte nebus 
numatytos lėšos mokytojų bei medi
cinos seserų atlyginimams didinti, jo 
frakcija atsisakys pritarti biudžetui. 
Šalies politinės scenos stebėtojai su
tinka, kad toks žingsnis reikštų val
dančiosios koalicijos, kuriai dar prik
lauso konservatyvi partija „Įstaty
mas ir teisingumas" ir ultranaciona-
listinė Lenkijos šeimų lyga, žlugimą. 

RUSIJA 

KALININGRADAS 
Rusijos prezidentas Vladimir Pu-

tin sekmadienį pareiškė, kad naujoji 
Kaliningrado katedra prisidės prie 
Rusijos dvasinės kultūros atgimimo. 
Naująją Kristaus Išganytojo katedrą 
pašventino Maskvos ir visos Rusijos 
patriarchas Aleksij II. Į iškilmingą 
ceremoniją buvo pakviesti daugiau 
kaip 2,500 svečių. Didžiausioje Kali
ningrado aikštėje, šalia kurios pasta
tyta šventovė, susirinko keli tūks
tančiai miestiečių. Jie stebėjo cere
moniją keliuose dideliuose ekranuo-

V. Putin nuogąstauja dėl padėties Rusijoje se pastatytuose aikštėje Aleksy H 

PODGORICA 
Juodkalnijoje per sekmadienio 

rinkimus buvo perrinktas premjeras 
Milo Džiukanovič, kuris gegužės mė
nesį laimėjo referendumą už šios bu
vusios Jugoslavijos respublikos ne
priklausomybę. Rinkimai sudarė są
lygas periodui, kai, pasak premjero, 
bus vykdomos išsamios reformos, ku
rių tikslas — priderinti Juodkalnijos 
s tandartus prie Europos Sąjungos 
(ES) standartų ir išlaikyti užsienio 
investuotojų susidomėjimą. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BEIRUTAS 
Britų ministrui pirmininkui To-

ny Blair pirmadienį pradėjus vizitą 
Libane, sostinės Beiruto centre, kur 
planuojama protestuoti prieš jo pozi
ciją 34 dienas trukusio Izraelio karo 
su „Hezbollah" metu, buvo dislo
kuoti kariai ir policininkai, pasirengę 
malšinti riaušes. T. Blair, kuris pa
piktino daugelį libaniečių per šį kon
fliktą atsisakydamas paraginti sku
biai nutraukti ugnį, susitiks su prem
jeru Fouad Siniora. 

DUBAI 
„Al Qaeda" per penktąsias rug

sėjo 11-osios teroristinių atakų meti
nes parodytame vaizdo įraše perspė
jo, kad JAV sąjungininkai Izraelis ir 
Persijos įlankos valstybės taps nau
jais kampanijos, kuri galutinai nu
lems ekonominę Vakarų pražūtį, tai
kiniais. „Al Qaeda" vadovo pavaduo
tojas Ayman al-Zawahiri šiame vaiz
do įraše pareiškė: „Sakau jiems nesi
varginti ginant savo pajėgas Irake ir 
Afganistane. Šios pajėgos pasmerk
tos žlugti". 

GAZA 
Palestiniečių prezidentas Mah-

moud Abbas pareiškė, kad jam pa
vyko pasiekti susitarimą su ministru 
pirmininku Ismail Haniyeh dėl vie
nybės vyriausybės formavimo. Tai 
gali padėti atsikratyti šaliai gresian
čių tarptautiniu sankcijų. 

Maskva, rugsėjo 11 d. („Inter-
fax"/ „Reuters".BNS) — Harvard uni
versiteto Rusijos ir Eurazijos tyrimų 
Davis centro direktoriaus pavaduoto
jas Marshall Goldmann po susitikimo 
su Rusijos prezidentu pareiškė įsiti
kinimą, kad nors Viadimir Putin ir 
nuogąstauja dėl padėties destabiliza-
vimo šalyje 2008 metais, trečiajai ka
dencijai balotiruotis neketina. 

„Matyti, kad Vladimir Put in 
mąsto apie savo įgaliojimų perėmėją. 
Rusijos prezidentas įsitikinęs, kad jo 
pasitraukimas 2008 metais destabi
lizuos padėtį šalyje, bet neketina ba
lotiruotis trečiajam laikotarpiui", — 
sakė sekmadienį kalbėdamas radijo 
stoties „Echo Moskvy" laidoje M. 
Goldmann. Pasak jo, V. Putin sakė su
sitikimo dalyviams, jog tikisi „vaidin
ti vaidmenį Rusijos politikoje ir pa
sitraukęs iš prezidento posto". 

Valdaj diskusijų klubas, kuriam 
priklauso ir M. Goldman, vienija ži
nomus politologus, Rusijos klausimų 
ekspertus ir žymiausių užsienio poli
tikos ir mokslinio tyrimo centrų va
dovus. Šeštadienį per susitikimą, ku
ris įvyko V. Putin Pamaskvės reziden

cijoje Novy Ogoriov, dalyvavo apie 50 
užsienio ekspertų. 

„Įdomiausia buvo tai, jog jis pa
kartojo, kad neketina pretenduoti į 
prezidento postą 2008 metais, nes 
mano, kad jo moralinė pareiga yra 
nepažeisti Konstitucijos'*. — sakė įsi
kūrusio Georgetovvn universiteto Eu
razijos, Rusijos ir Rytų Europos tyri
mo centro vadovė Angelą Stent. 

V Putin nesakė, kas gali tapti . 
valstybės vadovai 2008 metais, nors, 
turint omenyje tą valdžią, kuri su
telkta Kremliaus rankose, įgaliojimų 
perėmėjo klausimas yra viena opiau
sių Rusijos politikos temų. 

Pasak dalyvavusiųjų pietuose 
Novy Ogoriov, V Putin nepasakė, ką 
ketina veikti pasibaigus prezidentavi
mo laikui, bet kai kuriuose jo komen
taruose jautėsi nuovargis nuo politi
kos. Prezidentas taip pat pažymėjo, 
kad jam nepavyko likviduoti korupci
jos. Atsakydamas į klausimas V Putin 
pažymėjo, kad prieštarauja sankci
joms Iranui, netiesiogiai nepritaria 
Kosovo nepriklausomybės pripažini
mui ir pagyrė Ukrainos prezidentą 
Viktor Juščenko. 
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usų dat^a 
Jį \ 3± ^ ' A 

Paruošia Zalianykštis 
_ _ i' ' i.?.v 

GRYBAI, GRYBAI, GRYBAI... 
Mielas Žalianykšti, 

Kadangi skaitau - Jūsų skiltis 
nuo pat jų pirmojo pasirodymo 
„Drauge", manau turinti teisę pa
klausti ir savo klausimą, kurio iki 
šiol tose skiltyse neužtikau. Taigi — 
kaip su grybais? Šios vasaros pabai
ga negaili lietaus. Oras dar šiltokas, 
pirmųjų šalnų nebuvo. Tai pats tin
kamiausias laikas grybams. O jie 
dygsta visur — net mano kieme ir 
priešais namą ant vejos (žinau, tie 
grybai — „šungrybiai", nevalgomi, o 
gal net nuodingi). Kyla mintis, kad 
būtų puiku pavažinėti po Indiana, 
Wisconsin ar Michigan miškelius ir 
pagrybauti. Kai gyvenome Lieuvoje, 
dažnai grybaudavome, ypač Dzū
kijoje. Rodos, visus grybus pažino
jau, bet čia — nežinau. Prisipirkau 
knygų (angliškų). Kai kurie grybai 
panašūs į rinktus Lietuvoje, bet ar 
jie tikrai valgomi? Nei mano drau
gai, nei- kaimynai apie grybus ne
nusimano, tai gal galėtumėte, Ža
lianykšti, ką patarti? Grybavimo 
noras vis neapleidžia... 

Atsakymas. Vargiai mano atsa
kymas Jus patenkins, nes patarsiu 
nueiti į artimiausią maisto parduo
tuvę ir nusipirkti ten siūlomų švie
žių grybų, o laukiniais — iš tolo pa
sigėrėti. 

Sakoma — kiek danguje žvaigž
džių, tiek žemėje grybų rūšių. Vieni 
jų naudingi, vartojami medicinoje, 
maistui; kiti nuodingi arba pagreiti
na puvimą, gedimą, sunaikina daug 
medžių ir padaro žalos miškui. Žmo
nės grybus pažįsta ir valgo nuo neat
menamų laikų (įdomu, kiek žmonijos 
istorijos būvyje grybais apsinuodijo, 
kol pradėjo atskirti nuodinguosius 
nuo gerųjų). Grybauti įdomu ir sma
gu, bet reikia ir nemažai atsargumo 

• ir gerai susipažinti su naudingais, 
valgomais grybais. 

Iš paveiksliuko knygoje ir ap
rašymo, ypač gerai nesuprantant 
anglų kalbos, vargiai galima at
pažinti miške augantį grybą. Šiuo 
atveju padaryta klaida gali turėti 
pavojingas pasekmes. Argi verta dėl 
vieno kito šaukšto grybų susirgti, 
susargdinti šeimą, o gal net rizi
kuoti gyvybe? 

Grybai nelabai priklauso daržų 
ir darželių kategorijai, nes tai visai 
kita augalų rūšis, bet truputį ir apie 
juos parašysiu, kad bent žinotumėte 
kai kurių lietuviškus pavadinimus. 
Beje, net ir visiškai panašiai atro
dantys grybai, dažnai rinkti Lietu
voje, augantys šiame krašte gali būti 
pavojingi, todėl dar kartą perspėju 
— nerizikuokite. 

Grybus iš knygos pažinti neį
manoma. Pasitikrinkite kompiuterio 
tinklalapiuose ir susiraskite grybau
tojų organizacijas ar klubus. Tokių 
šiame krašte yra nemažai. Ruošiami 
net grybų pažinimo kursai su prak
tiškomis pamokomis miške, renkant 
grybus. Tai vienintelis tikras būdas 
juos pažinti. 

Nuodingieji grybai 

Labiausiai nuodingi grybai (tiek 
Lietuvoje, tiek ir Amerikoje) yra 
musmirės, angį. „Death Cap" (net ir 
pats angliškas pavadinimas nusako, 
kad suvalgiusio tokių grybų laukia 
mirtis — „death"), lot. Amanita. Jų 
yra kelios rūšys, pvz.: Amanita 
Phallaides — žalsvoji musmirė. Iš 
pradžių jos kepurėlė būna varpelio 
formos, vėliau paplokščia, kartais su 
baltais lopinėliais, žaliame, gelsvai 
žaliame, rusvai žaliame, pilkšvame 
fone. Yra ir visai baltomis kepu
rėlėmis musmirių, lot. Amanita 
phalloides verna. 

Galbūt daugelis pažįsta raudon-
kepurėlę musmirę, liet. vadinamą 
paprastąją, lot. Amanita muscaria. 
Jos kepurėlė nemaža, ryškiai rau
dona su baltais taškeliais. Kotas bal
tas. Po kepurėle lakšteliai balti, 
minkšti, tankūs. Koto apačioje yra 
sustorėjusi dalis — gumbas. Radus 
paprastąją musmirę, reikia atsargu
mo, kad ją nesumaišytume su rau
donąja ūmėde, nes nuo lietaus balti 
taškeliai (tarytum karputės) ant 
raudonos kepurėlės kartais pranyks
ta ir musmirė pasidaro panaši į 
ūmėdę. 

Nors iš kai kurių musmirių rū
šių gaunamos medžiagos pavarto
jamos medicinoje, bet jokiu būdu jos 
nevartojamos maistui. Jeigu ir neat-
pažinsite jokių kitų grybų, išmokite 
pažinti musmires, tuo sumažinsite 
pavojų apsinuodyti. Yra ir daugiau 
nuodingų grybų, bet musmirės visgi 
nuodingiausios. 

Valgomieji grybai 

Lengviausia turbūt yra atpažin
ti valgomąją voveraitę (kai kur 
Lietuvoje vadinamą „voveruška". 

nors tai ne visai tikslus lietuviškas 
žodis), angį. „Cantharelle", lot. 
Cantharellus cibarius (yra ir kelios 
kitos voveraičių rūšys, bet jos ne taip 
skanios ir pageidaujamos). 

Šie grybai auga ir lapuočių (dau
giausia po ąžuolais), ir spygliuočių 
miškuose. Grybas yra geltonos arba 
net oranžinės spalvos, panašus į pil
tuvėlį. Apačioje jo lakšteliai (angį. 
„gills") siauri, stori. Kotas suaugęs 
su kepurėle, žemyn smailėjantis. 
Daugumo grybų kotai yra balti arba 
pilki, bet voveraitės — tokios pat 
spalvos, kaip kepurėlė.Visas grybas 
turi malonų, nelabai „grybišką" kva
pą ir skonį. Įdomu, kad tai vienin
telis grybas, kuris nekirmyja! 

Ant senų, pūvančių kelmų (net 
parkuose ir pakelėse), iš žemės išlin
dusių spygliuočių ar lapuočių me
džių Šaknų, net ant pasvirusių 
kamienų kartais šiuo metų laiku 
randame visą krūvą nedidelių, rus
vomis galvutėmis grybų. Tai pa
prastieji kelmučiai, angį. „Honey 
rungus", lot. Armillaria mellea. Gry
bas valgomas, bet nereikia maišyti 
su kai kuriais kitais, panašiu būdu 
augančiais, pvz. Pholliota sąuarrosa, 
nevalgomais „šungrybiais" (čia vėl 
labai naudingas praktiškas, grybus 
pažįstančio žmogaus patarimas). 

Jauno kelmučio kepurėlė varpe
lio ar kūgio pavidalo, senesnių — 
plokščia su gūburėliu pačiame cen
tre, plaušuota, žvynuota, geltonos 
arba geltonai rudos,. pilkšvai rudos 
spalvos. Jos apačia — su lakšteliais. 
Kotas dažniausiai kepurėlės spal
vos, taip pat plaušuotas, kreivas, į 
apačią sustorėjęs su ryškia plėvelės 
„apykakle". 

Dainose apdainuotas, pasakose 
minimas, grybautojų ieškomas — 
„baravykas, visų grybų pulkauny

kas". Oficialiai lietuviškai — tikrinis 
baravykas, Angį. vadinamas „Bole-
tus", lot. Boletus edulis (vadinasi — 
valgomasis). Baravykų yra keletas 
rūšių, bet ne visi valgomi, o kai kurie 
net nuodingi. Visi jie šiek tiek pa
našūs, tad galima lengvai apsirikti. 
Jokiu būdu nerinktini baravykiniai 
grybai, kuriuos prapjovus ar pra
laužus, vaiskūnis greitai pamėly
nuoja. Lietuvoje jie kartais buvo 
vadinami zuikbaravykiais arba šil-
baravykiais. Jų yra ir Amerikos 
miškuose, tad atsargiai! 

Lietuviai dažnai keliauja bara
vykų ieškoti į Colorado, Wyoming, 
Montana, Oregon ir kitų vakarinių 
valstijų daugiausia spygliuočių miš
kus, kur baravykai auga gausiai 
tikrai dideli. Baravykus eksportuoja 
Lenkija, Vokietija, Vengrija ir kt., o 
dabar jau ir Lietuva. Tad, norint ba
ravykais pasivaišinti, nebūtina va
žiuoti kažkur toli į kalnus ir miškus. 
Galima pirkti ir džiovintų baravykų. 
Žinoma, šie grybai labai brangūs, 
bet pasilepinti galima. 

Baravykas yra „kresnas gry
bas", jo vaiskūnis mėsingas, rusvai 
gelsvu kepurėlės viršumi, storu, 
gelsvai balzganu, į apačią gerokai 
storėjančiu kotu. Kepurėlės apačia 
nesusideda iš lakštelių, bet plony
čių, šviesesnių už kepurėlės viršų, 
vamzdelių. Baravykus mėgsta ne tik 
žmonės, bet ir įvairūs vikšrai, todėl 
jie greitai kirmyja. 

Daugelis be baravykų, kelmu
čių dar žino ūmėdes, kurių yra daug 
rūšių, pasižyminčių labai panašia 
išvaizda, bet skirtingų spalvų ke
purėlių viršumi. Kažkas net pasakė, 
kad ūmėdės primena studentus ne
priklausomos (pirmosios nepriklau
somybės) Lietuvos universitetuose, 
pasipuošusius skirtingų spalvų kor
poracijų kepuraitėmis... 

Tikroji ūmėdė, angį. „Russula" 
(beje, tik nedidelė dalis šiame krašte 
grybų turi „autentišku", t.y. popu
liarius pavadinimus, dažniausiai jie 
vadinami lotyniškais vardais), lot. 
Russula vesca auga sausuose, daž
niausiai lapuočių miškuose. Kepu
rėlė plokščia, drėgnu oru — lipni, 
net įdubusi. Jos apačioje lakšeliai 
balti, ploni ir tankūs. Kotas baltas, 
stangrus, į pagrindą smailėjantis. 
Kepurėlės spalvą sudaro plona, pa
lyginti sunkiai nusilupanti, plėvelė. 
Yra žalių, raudonų, tamsiai rau
donų, violetinių, net juosvų ir kt. 
spalvų ūmėdžių. Skaniausia laiko
ma minėtoji Russula vesca. 

Verta atkreipti dėmesį į pilks-
važalę ūmėdę, lot. Russula aerugi-
nea, kuri labai panaši į nuodingąją 
žalsvąją musmirę'. Todėl geriausiai 
žalsvaviršių ūmėdžių vengti. 
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TEGYVUOJA PLUTO 
(AR PLUTONAS?) 

ALEKSAS VITKUS 

Kai rugpjūčio mėnesį Prahoje 
susirinko keli tūkstančiai astrono
mų, jie pirmiausia pradėjo ginčytis, 
kiek planetų yra Saulės sistemoje. 
Po gana ilgų ir paikų ginčų nutarė 
prie iki šiol buvusių klasikinių de
vynių Saulės sistemos planetų pri
dėti dar tris. Bet taip neatsitiko, nes 
Tarptautinės astronomų sąjungos 
suvažiavimui besibaigiant, rugpjūčio 
24, toje pačioje Prahoje trys šimtai 
astronomų nubalsavo visiškai ki
taip. Užuot pridėję tris planetas, jie 
nutarė vieną nubraukti. Mažytė dar 
vos tik 1930 m. amerikiečio Clyde 
Tombaugh atrasta planeta, vardu 
Pluto, buvo pripažinta esanti never
ta planetos vardo, ir jos vardas ir 
planetų sąrašo ištrintas. 

Taip staiga likus tik aštuo
nioms planetoms, mokslo pasaulis 
nuščiuvo, plačioji visuomenė į tai 
neatkreipė tinkamo dėmesio, mo
kyklose vieni mokiniai nusigando, 
kad gal reikės iš naujo mokytis ast
ronomijos, o kiti džiaugėsi, kad rei
kės prisiminti viena planeta ma
žiau. Amerikos spauda iš to įvykio 
gavo progos pasijuokti. 

Astronomai taip nutarė, o pap
rasti žmonės dar ir šiandien ginčijasi 
ar Pluto buvo planeta, ar ne. Pana
šiai kaip prieš maždaug šešerius 
metus buvo karštai diskutuojama, 
kad prasidės trečiasis tūkstantme
tis, 2000-ųjų ar 2001-ųjų metų sau
sio pirmą dieną. Kai kam tuojau kilo 
klausimas, kodėl pustrečio tūkstan
čio astronomų balsavo už Pluto, ir 
dar pridėjo jam net tris draugus, o 
jau už kelių dienų tik trys šimtai 
balsavusių tą patį Pluto išmetė iš tos 
astronominės devyniukės? 

Štai kas atsitinka, kai balsuoja 
trys šimtai, ne tūkstančiai! Pradžio
je už Pluto balsavusieji, matyt, jau 
buvo išvažinėje namo nelaukdami 
konferencijos galo. Kiti .įtaria, kad 
nebalsavusieji gal sėdėjo ne posėdžių 
salėje, bet ilsėjosi bare, sakyčiau, 
kad panašiai kaip dažnai vyksta ir 
Lietuvoje, kur iš 141 Seimo narių 
dažnai balsuoja tik keli ar keliolika, 
o kiti turbūt irgi patogiai ilsisi, jei ne 
bare, tai bent Seimo restorane. Pa
galvojau, kad taip astronomams be
ilsint, Prahoje praradome vieną pla-

IŠNUOMOJA 

netą, o Vilniuje, seimūnams apsnū
dus, galima prarasti net ir visą vals
tybę, dar net pirm negu visi lietu
viai iš ten išemigruos, jei ne į kitas 
planetas, tai bent į tolimus Žemės 
kraštus. 

Vienas amerikietis skundėsi 
kad jo duktė, gal būsimoji astrono
me, septinto skyriaus mokinė, jokiu 
būdu nenorėjus atsisakyti Pluto, 
verkdama: „Aš su Pluto juk užau
gau". Tėvas, nekreipdamas dėmesio į 
vaiko ašaras, jai rimiai aiškina: 
„Matai, mokslininkai nutarė, kad 
bet koks dangaus kūnas, kuris nori 
įsirašyti į planetų sąrašą, turi pa
tenkinti tris reikalavimus: viena, jis 
turi suktis aplink Saulę, antra, tu
rėti pakankamai savo traukos jėgos, 
kad susiformuotų apvalią formą ir 
trečia..." Tik spėjo mergaitė išgirsti 
žodį „dangaus kūnas", tuoj nu
traukė tėvą: „Mama man sakė, kad 
ir aš kada nors turėsiu dangišką 
kūną, suksiuos kur reikės, formuo-
siuosi į apvalumą, ir tada turėsiu 
traukos jėgos. Jei ne Pluto, tai gal aš 
galėsiu tapti planeta?" 

Tėvas, kaip ir visi vyrai, nesu
prato jaunos mergaitės romantiškų 
svajų, ramiai toliau tęsė: „Ir trečia, 
kad to dangaus kūno sukimosi apie 
saulę orbita nesikryžiuotų su kokios 
kitos planetos taku". Būsimoji astro
nome suprato, kad ne jai tapti pla
neta, ir giliai atsiduso. Nežinojo 
mergaitė, kad ir Neptūno orbita ker
tasi su kitų planetų takais, ir jo už 
tai niekas nemeta iš planetų sąrašo. 
Greičiausiai tie mokslininkai ne
mėgsta tik labai mažų planetų. Gal 
todėl ir Žemė, už kurią Jupiteris yra 
net per 300 kartų didesnis, nebuvo 
išbraukta iš planetų sąrašo. O gal 
todėl, kad visi astronomai gyvena 
Žemėje, ir todėl jų negalima laikyti 
nešališkais. 

Kai kitas berniukas paprašė sa
vo mamos, kad jį nuvežtų į Čikagos 
Adler vardo planetariumą, kad jis 
dar kartą galėtų ten pamatyti jo nu
mylėtą Pluto, ten nuvykęs, jo neatra
do. Nusiminė vaikas, manydamas, 
kad planetariumo vadovai taip sku
biai Pluto ištrynė iš didžiulės vesti
biulyje pakabintos iškabos su aštuo
niomis didžiosiomis planetomis, bet, 
sužinojęs, kad ta emblema buvo ten 
pakabinta dar prieš 1930 metus, kol 
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Pluto dar nebuvo atrastas, atlyžo. 
New York Hayden vario plane

tariumo direktorius Neil Tyson iš 
Pluto pažeminimo tik pasijuokė, sa
kydamas: „Jei mes gyventume Jupi-
teryje, turbūt sakytume, kad yra tik 
keturios pagrindinės planetos: Jupi
teris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas, 
o visos kitos - tai tik įvairios nedi
delės kosminės nuolaužos. Yra svar
biau suprasti pasaulį, o ne tik at
mintinai išmokti planetų pavadi
nimus", - porino N. Tyson. 

Stebėjosi ir Harvard universi
teto astronomas Owen Gingerich, 
negalėjęs suprasti, kaip 300 astrono
mų drįso kalbėti už 10,000 pasaulio 
astronomų, kurie patingo atvažiuoti 
į tą suvažiavimą. 

Susirūpino ir kai kurie vers
lininkai, kurie į savo verslo pavadi
nimą buvo kaip nors įterpę „Pluto" 
vardą, kartais net nežinodami ar 
Pluto yra planeta, ar tik populiarus 
šuns vardas. Bet garsaus Oak Lawn, 
Čikagos priemiesčio, „Pluto's Hot 
dogs" restoranėlio savininkas nesi
jaudino. „Bus ar nebus Pluto, man 
nesvarbu, - aiškino jis, - štai, žiū
rėk, XX amžius jau praėjo, o „20-th 
Century Fox" ir toliau gyvuoja. Liks 
ir mano „hot dogs". 

„Pluto per mažas, reikia jį iš
mesti", - sakė išmintingieji astrono
mai. O kas būtų, jei jų pavyzdžiu 
pasektų ir Jungtinių Tautų ansam-
blėja ar Saugumo Tarnyba? Išmes
kime visas mažas valstybėles, ir bus 
daug lengviau valdyti visą pasaulį. 
Panašiai kaip 1945 metų Jaltos kon
ferencijose Žemės planetą pasidalino 
Trys didieji, ir ją ilgai valdė, ne
klausdami kitų nuomonės. 

Jei astronomai gali sukurti arba 
panaikinti planetas, tai kodėl ne
duoti tos teisės ir geografams? Vie
ną dieną ir jie gali sugalvoti, kad Eu
ropa nėra kontinentas, o tik papras
tas, gana nemažas Azijos žemyno pu
siasalis. Ir Australiją galėtų pava
dinti ne kontinentu, bet tik sala, šiek 
tiek didesne už Grenlandiją. Antark-
tika irgi neverta žemyno vardo, nes 
tai yra tik didelė apleidėjusi sala. 

Paskaitęs apie Pluto nelaimę, ir 
aš dar pridėčiau: „Jei Pluto ne plane
ta, tai ir 'Animal planet' nėra plane
ta, o tik paprastas kabelinės TV 
kanalas". Jei Pluto ne planeta, tai ir 

Chihuahua ne mažutis šunytis, bet 
viena iš Meksikos provincijų. Ir kar
velis ne paukštis, o tik sparnuota 
žiurkė. O pingvinas ar strutis irgi ne 
paukštis. Juk jie neskraido. „Ar 
'Grand Duchy of Luxembourg\ ma
žesnė net už Rhode Island valstiją, 
yra Grand?' Juk užtektų ir paprasto 
'Duchy5, ar ne? Bet tai jau politika. 

Suabejoju, ir vis per tą Pluto net 
dėl Dešimto Dievo įsakymo tinkamu
mu, liepiančiu mums negeisti savo 
kaimyno turto, sakydamas, kad toks 
noras juk yra mūsų vartotojų eko
nomikos pagrindas. Manau, kad ir 
pati Žemė galėtų prarasti planetos 
vardą, jei nesusitvarkysime. Kaip? 
Turbūt, jei Iranas ar Šiaurės Korėja 
apsiginkluos branduoliniais gin
klais, o Amerika pabandys jas nu
ginkluoti tokiais pačiais. 

Pluto gelbėti atsirado net „So-
ciety for the Preservation of Pluto" 
organizacija, kurios pirmininkas Mi-
chael Burstein džiaugiasi jau po 24 
valandų po astronomų nutarimo pa
matęs, kaip skubiai gudrūs verteivos 
išleido T-marškinukų ir pigių moli
nių puodukų su užrašais kaip: „Pluto 
is a Planet", „Stop Planetary Discri-
mination", „Save Pluto". Mane patį 
sugraudino toks antkapio užrašas: 
„Pluto, we hardly knew you... 1930-
2006". Nei 80 metų nesulaukęs, jau
nesnis ir už mane. 

Pasijuokė iš to netikėto Pluto 
nužeminimo ir NASA „New Hori-
zons" skyriaus vadovas Alan Stern: 
„Juk mūsų bepilotinis erdvėlaivis 
jau kuris laikas skrenda į Pluto, kurį 
pasieks 2015 metais, planeta ji ar 
ne". Tai būtų triukšmo, jei astronau
tai įrodytų astronomams, kad Pluto 
vis dėlto yra planeta. Los Angeles 
jau pasirodė pirmieji stilingi klijuo
jami ant automobilių buferių lipinu-
kai, kuriuose matosi Hubble Space 
teleskopas su šūkiu „Honk if Pluto is 
still a planet". 

Su nepaprastai ištobulėjusia 
technologija mokslininkai aptiko ir 
daugiau tolimų ir labai mažų dan
gaus kūnų, kuriuos vadinti plane
tomis atrodė nerealu. Prasidėjo gin
čai. Dėl Pluto turėto statuso nenu
siminė tik California Institute of 
Technology astronomas Mike Brovm, 
tik pernai atradęs dar vieną dan
gaus kūną, Nukelta j 11 psl. 

http://6918W.ArtherAve.Sts
http://www.illinoispain.com
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„IŠEINANTYS RYTPRŪSIAI": 
DAILININKO ROMANO BORISOVO PRASMINGAI 
„SUSTABDYTA" ISTORINĖS PRŪSIJOS AKIMIRKA 

Sužavėti parodos dalyviai su 
dėkingumu ir nuostaba skirstėsi tą 
vakarą iš Lietuvių dailės muziejaus 
Lemonte. 

„Tai - gintaro inkliuzas ar am
žinasis Memento more..."— ne vieno 
jų širdyje skambėjo palyginimai, 
metaforos.:. 

Vilniečio dailininke Romano 
Borisovo dokumentinių akvarelių 
paroda „Išeinantys Rytprūsiai", ati
daryta š.m. rugsėjo 9-ąją (veiks iki 
rugsėjo 24 d.) Lietuvių dailės mu
ziejuje, Pasaulio lietuvių centre 
(PLC), Lemonte, sudomino ne tik 
Mažosios Lietuvos išeivius, gyve
nančius Čikagos apylinkėse ar kitus 
dailės mylėtojus, bet ir čia, Pasaulio 
lietuvių centre, vykusio Santaros-
Šviesos suvažiavimo dalyvius. Čika
gos Ziono parapijos liuteronų kunigas 
Valdas Aušra, mažlietuvis iš Klai
pėdos, pakilo į suvažiavimo tribūną ir 
pakvietė visus iš Bočių salės užsukti 
ir į Lietuvių dailės muziejų. 

Čia pasitiko svetingi rengėjai -
Mažosios Lietuvos Lietuvių draugijos 
(MLLD) Čikagoje vadovas Vilius 
Trumpjonas su šeima, nariai Ra
mūnas ir Lilija Buntinai, vaišių stalą 
jau baigusi -tvarkyti Ema Ziobrienė ir 
dailininkė Nora Aušrienė su vaikais. 
Iš suvažiavimo atskubėjo ir mažlietu
vis Kurtas Vėlius, ir čikagiškis foto-
meninkas Algimantas Kezys, kiti 
garbingi svečiai - visi akylai dairėsi 
po salę, labinosi, mezgėsi pokalbiai. 
Galėjai stebėti kaip vietos lietuvių TV 
žurnalistas Arvydas Reneckis, besi
ruošiantis filmavimui, kalbino ne tik 
parodos autorių ar organizatorius. 
Pokalbiuose dalyvavo ir kunigas Liu
das Miliauskas, kuris maloniai dali
nosi pirmaisiais pastebėjimais ir su 
šio rašinio autoriumi. Tam, žinoma, 

vertingai pasitarnavo ir „Draugo" 
laikraščio parengtas net keletas pub
likacijų ir informacijų, tą dieną 
„Drauge" pasirodęs profesoriaus Ka
zio Almeno straipsnis. 

MLLD pirmininkas V Trumpjo
nas pradžios žodyje pasveikino auto
rių ir susirinkusiems priminė Ma
žosios Lietuvos kultūrinį indėlį j 
mūsų tautos raštijos, literatūros, kul
tūros ištakas. Autorių pristatė ir kal
bino dailininkė Nora Aušrienė. Meni
ninkė pastebėjo, kad Vilniaus dailės 
institute (dab. Akademija) dizaino 
specialybę baigusio tapytojo paveik
sluose lyg ir nėra labai ryškių spalvų 
ar kokių drastiškų meninių priemo
nių. Autorius sakėsi, kad sąmoningai 
naudojasi tam itin gerai tinkančia 
akvarelės, o ne aliejinės tapybos tech
nika. Sakytumei, kad tai pagarbi, 
realybę pakylėjusi meistrystė, lyg 
vario patina nubarstytas dramatiško 
likimo paveldas - kaimų, miestelių ir 
miestų bažnyčių, pilių sienų, portalų 
tinko ir plytų inkrustacija... Autorius 
daug keliauja istorinės Prūsijos ke
liais - piešia,, fotografuoja, domisi ar
chyvine medžiaga net nuo šešiolikos 
metų, kuomet su tėvu pirmą kartą 
galėjo aplankyti mamos pasakojimų 
„nutapytą" jos gimtąjį Prūsijos peiza
žą, senąją istoriją... Dailininkas be
veik nevaizduoja žmogaus, bet jis 
nuolatos jaučiamas - tas nagingas ir 
garbingas išėjęs kūrėjas ir tas bėdžius 
naujakurys, paklydęs europinio mąs
to architektūros pastatuose, palikęs 
nugyventą stogą, išvirtusias duris, iš
daužtą langą, užgesusią krosnį, su
krypusią tvorą ir beviltiškai šei
mininko laukiančius vartelius ... 

Pastebėkime, kad tai tikrai 
meistriška ir realybę pakylėjusi 
akvarelė - gana išradinga ir diplo-

Dailininkas Romanas Borisovas ir Mažosios Lietuvos Lietuvių draugijos (MLLD) 
Čikagoje vadovas Vilius Trumpjonas parodos atidarymo metu. 

Jono Kuprio nuotr. 

matinė priemonė, kuriai savo duris 
svetingai atveria Vokietijos, Rusijos, 
o šiandien ir JAV parodų salės. 

Organizatoriai jau turi tokių pa
rodų rengimo patirtį ir ją vaisingai 
tęsia. 1999 metais kraštietė grafikė 
Eva Erika Labutytė jau pradėjo tokių 
parodų ciklą savo dulksvais, sakytu
mei „sidabriniais" estampų lakštais, 
prūsiškaisiais vaizdų ir istorijų pasa
kojimais. Gi Lietuvių dailės muzie
jaus salės dar ir dabar saugo parodos 
„Lietuva heraldikoje ir vaizduose: 
1918-1968-1998" herbyną — tai taip
gi draugijos organizuotos parodos 
dovana kasdieniniams PL centro 
lankytojams. Tai senojo Viliaus 
Trumpjono mokinių kruopštus dar
bas, liudijantis ir jų mokytojo puikius 
braižybos įgūdžius. 

Žiūrovai skirstėsi ne tik su 
nuostabių vaizdų atminimais, bet ir 

įsigijo keletą darbų. Maironio litu
anistinė mokykla, įsikūrusi PLC, 
pasipuoš net dviem Karaliaučiaus 
akvarelėmis, o kraštietis K. Vėlius įsi
gijo akvarelę „Uostadvario švyturys", 
kuris sugrįš į Lietuvą, į Rusnėje vei
kiantį Salos etnokultūrinį centrą -
manau, kad taip galime ir visi puošti 
savo namus, dovanomis pradžiuginti 
artimuosius ar draugus. Minėto cent
ro direktorė Birutė Servienė tik ma
loniai nudžiugs ir skubiai sėsis rašyti 
kraštiečiui Kurtui Vėliui dėkingumo 
laišką į tolimąjį Lemontą. 

Taigi, mielieji, duris atvėrė puiki 
paroda, kurioje daugybė akvarelių, 
kurios gali būti ne tik Jūsų, bet ir 
Jūsų bičiulių džiaugsmo, istorijos 
pažinimo gaiviu šaltiniu. 

Vytautas Gocentas 
Vilnius-Čikaga 

Daugybė žmonių susirinko Galt One Zero Charlie oro 
uoste ši sekmadienį j susitikima, su žinomu Lietuvos lakūnu 
Jurgiu Kairiu. Deja, oras buvo toks, kad mažasis Jurgio lėk
tuvėlis negalėjo pakilti į orą, o pats lakūnas parodyti su
sirinkusiems savo atliekamų ore akrobatiniu triukų. Bet 
žiūrovai nenusiminė. Tai kas. kad lijo lietus, j ie visai nes
kubėjo namo, bendravo su lakūnu, vaikai dalyvavo varžy
bose. Galų gale apie 4 vai. p.p. Jurgis vis tik ryžosi apskrieti 
ratą ir taip padėkoti gausiai susirinkusiems žiūrovams. 

Lč.mos Apanav čienes fotoreponažas 
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TEGYVUOJA PLUTO 
(AR PLUTONAS?) 

Atkelta iš 9 psl. panašų į 
Pluto, kurį jis pavadino Xena (Kse-
na), ir kurį laiką stengėsi gauti pri
tarimo jį klasifikuoti kaip planetą. 
Prahoje jis prisipažino, kad giliai 
savyje jis vis jautė, jog nei Pluto, nei 
jo atrasta Xena nėra vertos būti va
dinamos planetomis. Sakyčiau, rea
listas be širdies. 

Pluto dabar bus priskirtas prie 
vadinamosios nykštukinių planetų 
kategorijos. Kad Pluto tikrai nedi
delis ir tolimas, niekas tuo neabejo
ja. Jis vos tik 1,475 mylių skers
mens, mažesnis net ir už Žemės mė
nulį. Jei jis kažkaip priskristų prie 
Žemės ir netyčia nusileistų pas mus, 
jis neuždengtų nei trečdalio Ameri
kos ploto. Jis taip toli nuo Saulės, 
kad jam užtrunka apie 250 metų, kol 
apie ją apskrieja. Nuo to laiko, kai jį 
atrado astronomai 1930 m., jis nes
pėjo dar ne karto apskristi aplink 
Saulę. Kadangi jo orbita yra gerokai 
ekscentriška, jis retkarčiais „pralen
kia" Neptūną. Vidutinis jo nuotolis 
nuo Saulės yra maždaug 4,000 mi
lijonų mylių, t.y. apie 40 kartų toliau 
negu Žemė. Kad ir koks jis mažas, 
bet turi ir savo palydovą - mėnulį 
vardu Charon. Palestiniečiai į ten 
mielai išsiųstų ne tik Sharon, bet ir 
visą Izraelį. 

Įdomi Pluto atradimo istorija. 
Amerikietis astronomas Percival Lo-
well jau 1905 m. pastebėjo tam tik
rus nukrypimus nuo normalių Ura
no ir Neptūno planetų orbitų, ku
riuos buvo galima paaiškinta Pluto 
buvimu. Tuo laiku buvo klaidingai 
manyta, kad Pluto yra maždaug Že
mės dydžio. Vėliau betgi paaiškėjo, 
jog Pluto, būdamas toks mažas, ne
galėjo paveikti Urano ar Neptūno 
orbitų. O pastebėti jų nukrypimai 
įvykdavo todėl, kad mokslininkų 
turėti Urano ir Neptūno masių duo
menys buvo netikslūs. 

Jau daugiau kaip 40 metų pla
netas tyrinėja ne tik nuo Žemės, bet 
ir su visa krūva erdvėlaivių su jų 
galingais teleskopais. Tokia naujoji 
technologija mums jau davė daug 
įdomių faktų apie šias aštuonias pla
netas, pvz.: Jupiteris, nors ir di
džiausia planeta, yra tik dujų pavi
dalo. Neptūnas yra nepaprastai vė
juotas. Saturnas, su savo žiedais, 
nors labai didelis, yra toks pūkiniai 
lengvas, kad galėtų plūduriuoti ant 
vandens. Uranas turi net 11 žiedų ir 
27 mėnulius. Debesyse paskendusi 
Venera yra karščiausia planeta, kur 
temperatūra gali siekti per 500 C. 
Vargšas Merkurijus visai neturi 
atmosferos. Marsas, raudonoji pla
neta, panaši į Žemę, apsupta anglies 
dvideginio dujų ir labai mažai de
guonies. O Žemę juk visi ir taip pa
žįstame, ir kol kas to deguonies čia 
dar pakanka. Žemė vis dar liks pla
neta, kol jos mes patys nesusis
progdinsime. O mažasis ir šaltas, le

dinis Pluto, taip pavadintas vienos 
11 metų anglės mergaitės, jau nebe 
planeta. 

Romėnų mitologijoje Pluto yra 
mirusiųjų dievas. Padedamas dviejų 
brolių, Jupiterio ir Neptūno, jis 
nuvertė nuo sosto jų tėvą Saturną, ir 
pasidalino pasaulį tarp savęs. Jupi
teris pasiėmė sau žemę ir dangų, 
Neptūnas tapo vandenų valdovu, o 
Plutonas pasiliko sau požemio pa
saulį, tai yra pragarą. Pradžioje 
Pluto buvo laikomas labai žiauriu 
dievu, visus lengvai įleidžiantis į 
pragarą, bet nieko iš ten jau ne-
beišleidžiantis, kas yra normalu. 
Vėlesnė istorija Pluto laiko jau geru, 
nuolankiu dievu, kažką panašaus į 
lietuvišką aitvarą. Analogiška yra ir 
graikų mitologija, kur jų dievas 
Dzeusas panašiai išdalino pasaulį 
savo sūnums, įskaitant ir Plutoną. 

Įvedimas naujos nykštukinių 
planetų kategorijos skirtingos nuo 
didžiųjų aštuonių, gali būti grėsmin
gas ir mažoms valstybėms. O kas 
žino? Vieną dieną Jungtinės Tautos 
ims ir padalins visą JT ansambiėją į 
dvi dalis, didžiąsias aštuonias, pa
našiai kaip ir jau egzistuojančią 
didžiųjų ekonominės galybės valsty
bių G8 grupę, ir nykštukines, jas 
palikdami gal ir be balso. Neturėjo 
jos balso nei Antrojo pasaulinio karo 
metu, kai atsirado Trys didieji, pas
kui, pakvietus Kiniją ir Prancūziją, 
gimė ir Didžioji penkiukė, kuri 
gerokai vėliau išsipūtė į Aštuoniukę 
- G8. Ir nebūtų kam užtarti mažųjų 
valstybių. 

Milijonai amerikiečių vaikų mo
kyklose buvo išmokę visų devynių 
planetų pavadinimus naudodamiesi 
šia mnemoniška taisykle: „My Very 
Earnest Mother Jus t Served Us 
Nine Pizzas". Pirmosios tų žodžių 
raidės mokiniui primena planetų 
pavadinimus angliškai pradedant 
nuo artimiausių prie Saulės ir bai
giant tolimiausiai į Pluto. Ar nebūtų 
geras iššūkis ir kokiam lietuviukui 
mokinukui sugalvoti panašią frazę, 
kuri padėtų jiems prisiminti planetų 
vardus lietuviškai? 

Kai ir mano anūkė susirūpino 
Pluto nelaime būti nužemintam jį į 
nykštukus ir priminė man, kad jos 
Chihuahua šunelis vadinasi taip pat 
Pluto, su stačiomis ausimis, taip 
kaip jis atrodo ir Disney World, aš ją 
bandžiau pataisyti, sakydamas, jog 
Pluto lietuviškai reikia sakyti Plu
tonas, vaikelis nenorėjo manim tikė
ti, ir taip man atšovė: „Pluto tikras 
lietuviškas žodis, baigiasi raide 'o:, 
taip kaip ir šuo ar akmuo". Aš pa
rodžiau jai Boston lietuvišką encik
lopediją, o ji vis tiek nesutiko: „Pluto 
yra planeta ir mano šunelio vardas, 
o Plutonas gali būti ir protonas, ir 
dar kas nors kita". 

Nenorėjau jos graudinti. Susė
dom kartu, apsikabinom, žiūrėjom į 
žvaigždėtą dangų, o mėgstamo poeto 
Putino—Mykolaičio eilėraščio „Rū
pintojėlis" paskutinį posmą: 

Priimki gi mane, budrus 
Rūpintojėli, 

Prie lygaus kelio šiąnakt 
padūmoti, 

O kad aukštam danguj tos 
šviesios žvaigždės 

Taip spindi, net graudu, 
Dievuli mano. 

AtA 
ELENA RADZEVIČIŪTĖ 

Mirė 2006 m. rugsėjo 9 d., sulaukusi 82 metų amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Kybartuose. 
Gyveno VVbrth, IL, anksčiau Čikagoje, Brighton Park apylinkėje. 
Nuliūdę liko: sesuo Teresa Česnaitienė su šeima Texas; sūnėnas 

Romas Sakadolskis su žmona Emilija; dukterėčios Irene Sostarich 
su vyru John ir šeima; Marie Ropke su šeima ir kiti giminės Lie
tuvoje. 

Velionė pašarvota antradienį, rugsėjo 12 d. nuo 4 vai. p.p. iki 
8 vai. v. Gaidas Damid laidojimo namuose, 4330 S. California Ave., 
Čikagoje. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 13 d. 9:30 vai. ryto Gaidas 
Daimid laidojimo namuose, iš kur a.a. Elena bus palydėta į Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 vai. r. bus auko
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse. 

Vietoj gėlių prašome aukoti „Draugui" arba Lietuvos Dukterų 
organizacijai. 

L iūd in t i še ima 

Laidotuvių direktorius Donald M. Petkus, tel: 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com 

AtA 
VINCENT JONIKAS 

1 
. 

Mirė 2006 m. rugsėjo 7 d., sulaukęs 88 metų amžiaus. 
Gimė 1918 m. gegužės 30 d. Lietuvoje. 
Gyveno Hot Springs, AR. 
A.a. Vincent buvo sūnus Intanis Jonikas ir Petrele Kinciute 

Jonikas ir vyras a.a. Idele Jonikas. 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, rugsėjo 11 d. 2 vai. p.p. Joplin 

Cemetery with Bro. Laidotuves pravedė Paul Burke. 

Davis - Smith FH, Hot Springs, AR; 
www.davissmithfuneralhome.com 

Hemorojus - itin dažna liga 
Atkelta iš 2 psl. 

Šiuolaikiniai gydymo metodai 

Esama įvairių šios ligos gydymo 
metodų. Gydymas medikamentais 
dažnai palengvina būklę, tačiau nu
stojus laikytis dietos ar gerti vaistus, 
kančios gali atsinaujinti. Teisingą ir 
adekvatų hemorojaus gydymą gali 
paskirti tik gydytojas. Hemorojaus 
simptomai labai įvairūs, todėl skiriasi 
ir gydymas. Be to, konkretaus žmo
gaus simptomus gali lemti kitos prok-
tologinės ligos. Gydymas priklauso 
nuo ligos stadijos ir pobūdžio. Greta 
medikamentinio ir chirurginio gydy
mo šiuo metu naudojamos ambula
torinės nedidelės invazijos meto

dikos, tokios kaip hemoroidinių maz
gų fotokoaguliacija, ligiravimas (la
tekso žiedų uždėjimas), hemoroidinių 
mazgų pašalinimas chirurginiu laze
riu, kuris duoda gerą efektą. 

Gydytojas rekomenduoja 

Dažnai žmogus išsigąsta, išvydęs 
būdingus požymius - kraują ar 
padidėjusius mazgus tiesiosios žarnos 
srityje. Nuo vizito pas gydytoją prok-
tologą sulaiko nepatogumo jausmas 
ar operacijos baimė. Vis dėlto 
nereikia delsti ir atidėlioti, reikia 
laiku sustabdyti ligą, kurios pasek
mės organizmui pavojingos. 

..Klaipėda" 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 
AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO L A I D Ų 

Tel. 773-476-2242 

DRAUGAS lietuvybės švyturys ir sargas! Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ! 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.davissmithfuneralhome.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Mie l iems sakitytojams prane
šame, kad „Draugo" gegužinės ne
bus. Atsiprašome. Dėkojame visiems, 
kurie atnešė laimėjimų- loterijai, juos 
panaudosime kitame renginyje. 

•Rugsė jo 15 d., penktadieni , 7:30 
vai. v. Jaunimo centre naujojo sezono 
repeticijas pradeda Lietuvų operos 
choras. Choras kviečia visus norin
čius dainuoti. Ypač laukiame sopra
nų, tenorų, baritonų ir bosų. Repe
ticijos vyks penktadieniais antrame 
Jaunimo centro aukšte. 

•Rugsė jo 16 d., šeštadieni , vyks 
atsisveikinimas su Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos kapelionu Algirdu 
Palioku, SJ, kuris išvyksta į Lietuvą. 
4 vai. p.p. šv. Mišios. Po jų — didžio
joje salėje pabendravimas, vakarienė, 
meninė programa, kurią atliks Da
riaus Polikaičio vadovaujamas „Dai
navos" vyrų ansamblis. Vietas galite 
užsisakyti pas V Gvildienę, tel. 630-
271-9136. 

•Rugsėjo 16 d., šeštadienį , PLC 
žemutinėje salėje, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439, 3 vai. p.p. bus ro
domas lietuvių režisieriaus Alberto 
Vidžiūno spektaklis vaikams „Arklio 
Dominyko meilė". Spektaklis sukur
tas pagal V V Landsbergio ir S. Ach 
knygą tuo pačiu pavadinimu, kuri 
išrinkta 2004 m. geriausia knyga, vai
kams. 

•Rugsėjo 17 d., s e k m a d i e n i , 1 
vai. p.p. kun. Antanas Gražulis, SJ, 
aukos Mišias Sv. Onos bažnyčioje, Be-
verly Shores, IN. Giedos choras, va
dovaujamas Revitos Rudzevičienės. 
Visi kviečiami. 

• LB B r i g h t o n Park apy l inkės 
valdyba rugsėjo 17 d. parapijos Mo-
zerio salėje po 10 vai. r. šv. Mišių ruo
šia „Auksinio rudens" pietus. Pietų 
metu pagerbsime mūsų „auksinio 
rudens" parapijiečius, sulaukusius 90 
metų ir vyresnius. Maloniai kvie
čiame Čikagos lietuviškąją visuome
nę dalyvauti šiame Brighton Park 
garbaus amžiaus žmonių pagerbime. 
Prašome iš anksto užsisakyti vietas 
tel. 773-847-4855 (Salomėja Daulie-
nė). Automobilius galėsite pasistatyti 
kieme (po Mišių jį uždarysime), 
šalutinėse gatvėse arba lenkų parapi
jos aikštėje, 44-tos gatvės ir Francisco 
Ave. sankryžoje. 

•Lie tuv ių fondas kvieč ia visus 
mėgstančius žaisti golfą, rugsėjo 17 
d. 11 vai. r. atvykti „Old Oak Coun-
try Club", Homer Glen, IL. Visus gol-
fininkus kviečiame smagiai praleisti 
dieną. Nemokantiems žaisti — ne
mokama pamoka. Visus svečius kvie
čiame prisijungti ir tuo pačiu parem
ti Lietuvių fondą. Užsiregistruoti 
pas Tomą Petroliūną tel. 630-968-
3442 arba e-paštu: tomaspetro<a sbc-
global.net 

• Rugsėjo 18 d., p i r m a d i e n i , 6:30 
vai. v. PLC Lietuvių fondo salėje vyks 
narių registracija į šokių kolektyvo 
„Spindulys" vaikų ratelį. Kviečiame 
naujus ir buvusius šokėjus. Laukia
me visų. Negalinčius atvykti j regis

traciją ar norinčius gauti papildomos 
informacijos prašome skambinti Ra
sai Poskočimienei tel. 708-301-4439. 

• R u g s ė j o 22 d., penktadieni , 6 
vai. v. knygos „Lietuvių pėdsakai 
Amerikoje" sutiktuvės PLC Lietuvių 
dailės muziejuje, 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439. Aleksas Vitkus 
pristatys knygą. Ruošia JAV Kul
tūros taryba. Visus maloniai kviečia
me dalyvauti. 

• O r g a n i z a c i j o s „Vaiko vartai į 
mokslą" rengiami tradiciniai lėšų 
telkimo „Derliaus pietūs" šiemet 
vyks sekmadienį, rugsėjo 24 d. Pa
saulio lietuvių centre, 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439. Renginio 
pradžia 12:30 vai. p.p. Bus trumpa 
meninė programa, veiks loterija. Už
sakymus pri ima Nijolė Grigaliū
nienė Tel. 708-974-1262, e-paštas: 
nijoleg@prodigy.net Kviečiame Čika
gos ir apylinkių lietuvišką visuo
menę atvykti į „Derliaus pietus" ir 
paremti organizacijos „Vaiko vartai 
į mokslą" darbą. 

• Švento Kazimiero sesel ių rė 
mėjos rengia pokylį seselėms parem
ti. Šiemet seselės kazimierietės šven
čia Kongregacijos įsteigimo 100 metų 
sukakti ir 87 metų sukaktį nuo sese
lių rėmėjų organizacijos įsikūrimo 
pradžios. Maloniai kviečiame visus 
seselių rėmėjus, draugus, pažįstamus 
spalio 1 d., sekmadeinį, atvykti į „Hil-
ton" viešbutį, esantį Cicero ir 94-os 
gatvės sankryžoje, Oak Lawn. Poky
lio pradžia — 1:30 vai. p.p. Bus ilga
mečių rėmėjų pagerbimas, įdomi pro
grama, skanus maistas, loteriją. Vie
tas prašome užsisakyti iki rugsėjo 27 
d. tel. 773-776-1324 (ses. Genovaitė). 

• J A V LB Kultūros taryba p ra 
neša, kad dėl tą pačią dieną vykstan
čių keturių renginių, rašytojo Antano 
Vaičiulaičio 100-mečio paminėjimas 
nukeliamas į spalio 14 d., šeštadienį, 
6 vai. v. Paminėjimas vyks Lietuvių 
dailės muziejuje, PLC, 14911 127th 
St., Lemont, IL 60439. Pagrindinė 
kalbėtoja - Virginija Paplauskienė, 
Kauno Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus Lietuvių išeivių skyriaus 
vedėja. 

IŠ ARTI IR TOLI... 

• L ie tuvos Vyčių 82 kuopa, 
ALTas, East Chicago Amerikos Lie
tuvių Bendruomenė (IN) ir Šv. Ka
zimiero bažnyčios (IN) parapijiečiai 
bei draugai rugsėjo 17 d., sekmadie
nį, 12:30 vai. p.p. organizuoja Šv. Mi
šias po atviru dangumi, kurias atna
šaus kun. I. Urbonas. Prašome už
siregistruoti tel. 219-884-2220 (Jo-
anna Rudzevičius). Po Mišių vyks 
gegužinė. Gros akordeonistas Bro
nius Mūras. Renginys vyks: VFM 
Post 1563, 6880 Hendricks, Merrill-
ville, IN. 

• Klaidos atitaisymas. A. Vaičiu
laičio 100-ųjų metinių paminėjimas 
Los Angles įvyks spalio 21 d. Šv. Ka
zimiero (buvo skelbta Šv. Jurgio) 
parapijoje. Atsiprašome skaitytojų už 
apmaudžią klaidą. 

Irena Kriaučel iūnienė, Burr Ridge, IL, pasižymi ne tik visuome
niškumu ir talka lietuviškai veiklai, bet ir dosnumu. Grąžindama „Drau
go" laimėjimų bilietėlių šakneles, kartu atsiuntė 97 dol. auką. Tai jau
dinantis dosnumo pavyzdys daugeliui. Ačiū! 

jAvLietuvių 
Bendruomenes 

KULTŪROS TARYBA 
Lithuanian - American Community 

JAV LB Kultūros taryba, remdamasi Teatro komisijos pranešimu skelbia, 
kad šių metų Teatro premija skiriama Giedrei Griškėnaitei-Gillespie. 

Giedrė Gillespie vaidino Chicago City College, „Vaidilutės" teatre ir nuo 
1999 m. vaidina „Žaltvykslės" sambūryje. 

Komisiją Teatro premijai skirti sudarė: Julija Dantienė, Lilė Jasaitė ir 
Violeta Drupaitė-Cole. 

Premijų įteikimo šventė įvyks lapkričio 12 d. Lietuvių dailės muziejuje, 
14911 127th Street, Lemont, IL 60439. 

RUGSĖJO 
^HR*P* 

LIAUDIŠKA 
VAKARONĖ V . V . 

JAUNIMO CENTRE 

Rugsėjo 23 d., šeštadieni, 6:30 vai . v. 
Jaunimo centre, 5600 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, 

vyks l iaudiška vakarone . 
Pirmąjį savo gimtadieni švęs Čikagos tau t in ių šokių kolektyvas 

,,Suktinis" 
(vadovai Salomėja ir V idmantas Strižigauskai). 

Vakaronėje dalyvaus „Gabija", „Lietuvos Vyčiai", „Sodžius". Po 
vakaronės bus šokiai, kuriems gros „Kaukas". Bilietų kaina 25 dol. 

Maloniai kviečiame visus smagia i praleist i laikę. 
Tel. pasiteiravimui: 630-3 14-0940. 630-677-2082. 

Rugsėjo 9 d. daugelis lituanistinių mokyklų JAV pradėjo 2006-2007 
mokslo metus. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento duomenimis 
šiuos mokslo metus ne Lietuvoje pradėjo per 5,000 lietuviukų. Lietuviškų 
mokyklų galima rasti Norvegijoje ir Vengrijoje, Rusijoje ir Latvijoje. Čika
gos lituanistinę mokyklą šiais mokslo metais pradėjo lankyti per 300 mo
kinių. Juos mokys 50 mokytojų. 

Dovilės Ruscitti nuotraukoje: Čikagos lituanistinės mokyklos mokyto
jai pasitinka naujuosius mokslo metus. Centre - mokyklos direktorė Jūratė 
Dovilienė (su puokšte gėlių). 

http://global.net
mailto:nijoleg@prodigy.net

