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Apklausa: lietuviai netolerantiški 
net to paties tikėjimo asmenims 

Nemaža dalis lietuvių nenori, kad viešojoje erdvėje dalyvautų krikščionys. 

Vilnius, liepos 16 d. (Balsas.lt) 
— Lietuvos gyventojų apklausa paro
dė, kad dauguma žmonių nenori vie
šoje erdvėje matyti naujųjų religinių 
judėjimų pažiūras skelbiančių publi
kacijų, pasisako prieš islamo išpaži
nėjų ir satanistų žodžio laisvę. Tačiau 
nemaža dalis lietuvių nenori, kad vie
šojoje erdvėje aktyviai dalyvautų net 
ir tradiciniai krikščionys. 

84 proc. apklaustųjų nurodė, kad 
teisė viešai skelbti savo pažiūras per 
spaudą, radiją, televiziją turėtų būti 
garantuota tradiciniams krikščio
nims (Romos katalikams, ortodok
sams, protestantams), tačiau tik 45 
proc. tokią teisę pripažino ateistams, 
netikintiems ir laisvamaniams (suda
rantiems 9,5 proc. visuomenės), tik 

40 proc. - pagonims ir naujiesiems 
pagonims. 

Apie 37 proc. apklaustųjų prita
rė, kad ši teisė būtų garantuojama 
dvasinio savęs tobulinimo grupių 
(„Gyvenimo menas", „Parapsicholo
gijos akademija", „Scientologijos baž
nyčia", „Transcendentinė meditaci
ja") nariams, 29 proc. rytų religijų 
atstovams, 26 proc. gamtos jėgų gar
bintojams (okulto grupės, raganos, 
Anastazijos pasekėjai ir kt.). 

Tyrėjus nustebino tai, kad krikš
čioniškos doktrinos požiūriu žymiai 
artimesnių katalikų ir ypač protes
tantų mokymui naujųjų krikščionių 
grupių, kaip „Naujoji karta", sekmi-
ninkai, „Tikėjimo žodis" ir kt., narių 
teisei viešai skelbti savo pažiūras pri

tarė tik vos daugiau kaip ketvirta
dalis apklausos dalyvių, panašiai 
kaip ir musulmonų - 25 proc. 

Dar vienas įdomus šio tyrimo at
radimas - tai ypač netolerantiška 
Lietuvos visuomenės dalis, kurios 
atstovai (5,2 proc. apklaustųjų) tra
diciniams krikščionims nepripažįsta 
netgi teisės turėti savo puslapius in
ternete, 6 proc. nepripažįsta šių as
menų teisės dirbti mokytojais, 6,2 
proc. - teisės įsivaikinti beglobius 
vaikus, ir net 9,8 proc. - teisės užimti 
svarbias pareigas valstybės tarnybo
je ar būti Seimo nariais. 

Šiai grupei būdinga tai, kad ją 
sudaro daugiau kaimo nei miesto gy
ventojai, taip pat daugiau moterys 
nei vyrai. Paradoksalu, bet beveik 
pusė šių apklaustųjų nurodė patys 
save laikantys tradicinių krikščioniš
kų bažnyčių nariais. 

30 - 50 proc. Lietuvos gyventojų 
neigiamai nusistatę bent vienos ki
tokios, ne savo pačių išpažįstamos 
religijos atstovų atžvilgiu. Daugeliu 
atvejų šį reiškinį galima įvardinti 
kaip priešiškumą ir polinkį diskrimi
nuoti visų kitokių religijų bei įsiti
kinimų išpažinėjus, nepripažįstant 
jiems įprastinių pilietinių teisių (žo
džio laisvės, teisės į darbą, teisės būti 
renkamiems į Seimą ir kt.). 

Atsakant į tyrimo klausimą, ar 
dominuojanti religinė dauguma ne
varžo religinių mažumų tikėjimo 
laisvės, galima konstatuoti, kad vi
suomenės dauguma yra ksenofobiš-
ka. Tačiau tyrimas kartu atskleidė ir 
visuomenės daugumos polinkį dis
kriminuoti savo tikėjimo asmenis. 

Tyrimas dėl 
V. Pociūno 
žūties nebus 
atnaujintas 

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) — 
Generalinė prokuratūra pirmadienį 
oficialiai paskelbė, kad atmeta Vals
tybės saugumo departamento (VSD) 
karininko Vytauto Pociūno našlės, 
Lietuvos televizijos žurnalistės Liud
vikos Pociūnienės prašymą atnaujin
ti tyrimą dėl jos vyro mirties. 

Prokuratūra palieka galioti per
nai priimtą nutarimą. 

Anksčiau prokuratūros atlikto 
tyrimo duomenimis, V Pociūnas, dir
bęs Lietuvos konsulate Gardine, žu
vo per nelaimingą atsitikimą rugp
jūčio pabaigoje Breste, kur buvo tar
nybinėje komandiruotėje. 

Generalinė prokuratūra pernai 
lapkričio 30 dieną nutraukė ikiteis
minį tyrimą dėl V Pociūno žūties 
Baltarusijoje. Prokurorai konstata
vo, kad 48-erių V Pociūnas žuvo per 
nelaimingą atsitikimą. 

Šiemet birželio pabaigoje V Po
ciūno našlė kreipėsi į Generalinę pro
kuratūrą ir paprašė panaikinti anks
tesnį nutarimą ir atnaujinti tyrimą 
dėl jos vyro mirties. 

Prezidentas Valdas Adamkus yra 
pareiškęs, kad, jo manymu, kad iki
teisminis tyrimas dėl saugumo kari
ninko žūties Baltarusijoje turi būti 
atnaujintas. 

Mirusiojo nuopelnai įvertinti po 
mirties — jam skirtas Vyčio kry
žiaus Komandoro didysis kryžius. 

PERIODICALS 

Šiame 
numeryje: 

Paminėtos „Lituanica" metinės 

• Sveikatos klausimais. 
Kompiuterio ir vaiko 
sveikata. 
•Lydi šventadienis. 
•Kalba gyva praeitis. 
•Nuomonė. Kam šimtas 
metų? 
•Kelionė į Jeruzalę (73). 
•Stovykla „Dainavoje" — 
tai naujos idėjos, 
nuostabus poilsis ir nau
jos pažintys. 
•Gegužinė Lemont. 
• Sveikatos margumynai. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.51 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Petras Vaitiekūnas. 
Eltos nuotr. 

Myslibužas, liepos 16 d. (ELTA) 
— Lenkijoje yra nedaug tokių vietų, 
kur lietuvių bendruomenės ir vietos 
administracijos jėgomis būtų taip rū
pestingai prižiūrimos Lietuvai svar
bios vietos, sakė Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Petras Vaitiekūnas 
sekmadienį Myslibuže (Lenkija) vy
kusiose „Lituanica" lakūnų Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno žūties 74-jų 
metinių minėjimo iškilmėse. 

Iškilmėse taip pat dalyvavo 
Krašto apsaugos, Kultūros, Susisie
kimo, Užsienio reikalų, Švietimo ir 
mokslo ministerijų, Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento, Kauno 
savivaldybės atstovai. 

P Vaitiekūnas, kalbėdamas prie 
S. Dariaus ir S. Girėno paminklo, 
priminė Lietuvos lakūnų didvyrišku
mą, jų istorinio skrydžio svarbą Lie
tuvai. 

„S. Darius ir S. Girėnas skrido, 
norėdami išgarsinti savo tėvynę. 
Nors ir nepasiekę tėvynės, savo tiks
lą — išgarsinti Lietuvą ir sutelkti lie
tuvių tautą —jie pasiekė. Būtent lie
pos 17 dieną — didvyrių žūties dieną 
— minima Pasaulio lietuvių vieny
bės diena. Šiandien esame susirinkę 
čia taip pat simbolišką lietuvių ir 
lenkų tautų vienybės — Žalgirio mū
šio dieną", — pabrėžė Lietuvos dip
lomatijos vadovas. 

Vizito metu P Vaitiekūnas apsi
lankė S. Dariaus ir S. Girėno mu
ziejuje. Nukelta į 6 psl. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

KOMPIUTERIS IR 
VAIKO SVEIKATA 
Ką turi žinoti tėvai 

Tik atsiradus, kompiuterius nau
dojo išimtinai suaugusieji. Šiandien 
šia priemone vis dažniau naudojasi ir 
vaikai: mokydamiesi mokykloje bei 
pramogaudami namuose. 

Vaikai, kaip ir suaugusieji, gali 
pajusti tuos pačius su kompiuteriu 
susijusius sveikatos pažeidimus. Ka
dangi kompiuterio ekranas yra di
delis, vaikams tenka platesnis žiū
rėjimo diapazonas. Tai yra nepatogu 
akims, atsiranda nuovargis, galvos 
skausmas, susilpnėja regėjimas. Kai 
kurios problemos kompiuterius nau
dojantiems vaikams yra aktualesnės 
negu suaugusiems. 

Nuo ko pradėti? . 

Pirmiausia tam tikrą laiką ste
bėkite vaiką, kai jis žaidžia arba dir
ba su kompiuteriu ir nustatykite, ar: 

• vaiko kojų pėdos yra ant grindų 
arba atramos; 

• naudojami darbo paviršiai yra 
stabilūs; 

• monitoriaus viršus 2,5-3 in 
aukščiau vaiko akių lygio; 

• rankos ir alkūnės prie kūno ir 
remiasi į kėdės, porankius; 

• vaiko rankų riešai plokšti ir yra 
vienoje tiesėje su dilbiais; 

• atstumas tarp vaiko ir moni
toriaus didesnis nei 20 in; 

• nugaros apatinė dalis ir šlaunys 
turi pilną atramą; 

• vaikas sėdi be pertraukos prie 
kompiuterio mažiau nei 1 valandą. 

Jeigu nors į vieną klausimą at
sakėte „ne", derėtų susirūpinti. 

PROBLEMOS IR JŲ PRIEŽASTYS 
Vaikai dažniausiai turi ribotą 

suvokimo laipsnį 
Dauguma vaikų patinkančią už

duotį atlieka su dideliu dėmesiu iki 
išvargimo (pavyzdžiui, kelias valan
das žaidžia žaidimus, padarydami 
trumpas pertraukėles arba jų neda
rydami). Ilgas darbas be pertraukų 
gali sukelti akių dirginimą. 

Akomodacijos problemos gali 
atsirasti dėl ilgo žiūrėjimo į vieną 
taikinį, esantį fiksuotu atstumu. Kai 
kuriais atvejais, tai gali sukelti 
matyto objekto vaizdą, nors darbas 
jau seniai užbaigtas. 

Akių dirginimas gali atsirasti, 
kai akys mažai drėkinamos atitin
kamai sumažinus mirkčiojimą. Ati
džiai žiūrint į ekraną, slopinamas 
mirkčiojimas. Kompiuteriai papras
tai patalpinami regos lauke aukščiau 
nei tradicinis rašytinis dokumentas, 
todėl viršutinis akies vokas būna 
daugiau atitrauktas. Dėl šios prie
žasties akis išgarina daugiau ašarų 
negu paprastai, ir tai sukelia sau
sumą bei dirginimą. 

Vaikai yra labai lengvai 
prisitaikantys 

Nors ir yra daug vaikų prisi
taikymo teigiamų aspektų, vaikai 
dažnai ignoruoja problemas, į kurias 
atkreiptų dėmesį suaugusieji. Vaikas, 

kuris žiūri į kompiuterio ekraną, 
skleidžiantį per didelį kiekį aki
nančių blyksnių, negalvoja apie ap
linkos arba kompiuterio įrangos 
pakeitimą taip, kad būtų patogiau 
naudotis. Tai gali sukelti akių per
vargimą. Taip pat vaikai dažnai 
nekreipia dėmesio į regėjimo apte
mimą, sukeltą trumparegystės, tolia-
regystės ar astigmatizmo, kadangi 
galvoja, kad kiekvienas mato taip pat, 
kaip ir jie. Nesukoreguota toliare-
gystė gali sukelti akių pervargimą, 
netgi jei matymas aiškus. 

Vaikai yra skirtingo ūgio nei 
suaugusieji 

Kadangi vaikai yra mažesni, 
kompiuteriai jiems nelabai tinka. 
Dauguma kompiuterinių darbo vietų 
yra pritaikytos suaugusio ūgiui. Be 
to, vaikas, kuris naudojasi tipiniu 
biuro stalu, turi žiūrėti aukštyn 
toliau nei suaugęs žmogus. Kadangi 
produktyviausias žiūrėjimo kampas 
yra apie 15 laipsnių žemiau hori
zontalios žvilgsnio linijos, gali atsi
rasti matomumo problemos. Be to, 
vaikai gali turėti sunkumų pasiekti 
klaviatūrą ar padėti pėdas ant 
grindų. 

Patenkanti pro langą ryški šviesa 
pablogina vaizdo matomumą ekrane. 
Vaizdas atrodo blankus. Naudojantis 
kompiuteriu, jo švytėjimo lygis turi 
būti tik pusė apšvietos, dažniausiai 
esančios patalpoje. Padidintas apšvie
tos lygis gali sukelti akinančius 
blyksnius bei problemas, susijusias 
su akių adaptacija (prisitaikymu prie 
skirtingų apšvietos lygių) 

Patarimai kaip pašalinti 
problemas: 

Vaiko regos patikrinimas. Tai 
užtikrins, kad vaikas gali aiškiai ir 
tinkamai matyti bei leis nustatyti 
sąlygas, galinčias sukelti akių per
vargimą. Jeigu reikia, akiniai, kon
taktiniai lęšiai ar regos terapija gali 
pagerinti regėjimą, ne tik naudo
jantis kompiuteriu, bet ir kitoje 
kasdieninėje veikloje. 

Griežtai nustatykite laiką, 
kiek vaikas gali be pertraukos 
naudotis kompiuteriu. Kas valan
dą 10 minučių pertrauka gali suma
žinti akių dirglumą bei akomodacijos 
problemas, atsirandančias dėl vaizdo 
mirgėjimo. 

Rūpestingai patikrinkite 
displėjaus ir kitos įrangos aukš
tį. Pagal vaiko ūgį reikia nustatyti 
displėjaus ir klaviatūros padėtį. Jeigu 
stalas per aukštas, displėjus vaiko 
regėjimo lauke yra per aukštai, o ka
dangi stalą dažniausiai sunku pa
žeminti, geriausias šių problemų 
sprendimas būtų reguliuojama kėdė, 
kuri gali būti pakelta iki to aukščio, 
kad vaikui būtų patogu. Jeigu vaiko 
kojos nesiekia grindų, suoliukas ar 
kita parankinė priemonė gali būti 
panaudota vaiko kojoms paremti. 

Neverskite vaiko sėdėti įsi
tempus ir išlaikyti vertikalią 
liemens padėt}. Tokie sėdėjimo 

įpročiai yra žalingi, nes labai ap
krauna stuburo tarpslankstelinius 
diskus bei sukelia statinę įtampą 
nugaros raumenims. Padėties keiti
mas yra būtent tai, ko reikia visoms 
organizmo struktūroms. Nevaržykite 
vaiko judrumo. Leiskite jam sėdėti 
dinamiškai, keičiant padėtis taip 
dažnai, kaip jam patinka. 

Rūpestingai patikrinkite ir 
pašalinkite displėjaus ekrano 
skleidžiamą akinantį švytėjimą. 
Langai ar kiti šviesos šaltiniai turi 
nesimatyti kompiuterio displėjuje. 
Jeigu taip atsitinka, reikėtų pasukti 
stalą ar kompiuterį. Kartais blyks
niai yra neakivaizdūs. Tokiu atveju, 
laikant mažą veidrodėlį prieš ekraną, 
reikia paieškoti šviesos šaltinių, 
kurie atsispindi ekrane. Jeigu veid
rodėlyje matosi šviesos šaltinis, 
atsispindintys šviestuvai turi būti 
pašalinti arba pasinaudojant gaubtu 
apribotas jų šviesos patekimas į 
ekraną. Be to, galima įsigyti prieš-
blyksninį filtrą ir, uždėjus jį ant 
ekrano, sumažinti akinantį švytė
jimą. 

Sumažinkite šviesos kiek} 
kambaryje, kad jis derintųsi su 
ekrano skleidžiama šviesa. Daž
niausiai tai lengva padaryti na
muose. Kai kuriais atvejais gali būti 
įsuktos mažesnio galingumo lem
putės arba gali būti įtaisytas jun
giklis su apšvietimo reguliatoriumi. 

Dažnai labai nedidelės pastangos 
gali padėti sustiprinti tinkamus 
žiūrėjimo įpročius bei užtikrinti 
patogų ir malonų naudojimąsi kom
piuteriu. 

Ką turėtų daryti 
vaikai 

Kompiuterinė įranga ir baldai 
dažnai būna nepritaikyti vaiko ūgiui. 
Vaikas jausis nepatogiai, jo rankų ir 
galvos padėtis bus netaisyklingos 
laikysenos, jeigu mokykloje ar na
muose kėdė ir stalas bus pritaikytas 
suaugusiam žmogui. Yra keletas 
būdų, kad vaikas galėtų jaustis pa
togiai, tuo pačiu ir apsaugotų savo 
sveikatą. 

Sėdėjimas 

Naudojantis kompiuteriu, kūnas 
labai mažai juda. Todėl reikia už
tikrinti, kad kėdėje vaikas sėdi pa
togiai. Geriausia, jeigu turite regu
liuojamą kėdę ir galite ją pritaikyti 
pagal vaiko ūgį. Jeigu tokios kėdės 
neturite, nenusiminkite. Išeitį gali
ma rasti. Kelios parankinės priemo
nės padės jums suaugusiems skirtą 
kėdę priderinti vaikui. 

Kad kėdė būtų geriau pritaikyta 
galima panaudoti pagalvę, minkštą 
padėklą, dėžę bei knygas. Jeigu kojos 
nesiekia žemės, pasinaudokite at
rama kojoms arba padėkite keletą 
knygų ar dėžę. Pagalvė ar minkštas 
padėklas gali būti naudojami kaip 
atrama. Tokiu atveju vaikas turės 
galimybę atremti nugarą bei pasidėti 
kojas. 

Displėjaus viršus turi būti 2-3 in 
žemiau akių lygio. Jeigu turite 
tinkamą kėdę, bet displėjus yra per 
aukštai, pagalvė bei minkštas pa
dėklas taip pat gali padėti atsisėsti 
aukščiau. Tačiau, jeigu šios priemo
nės nieko nepadeda ir laikysena yra 
netaisyklinga, reikia pasikeisti arba 
aukštesnę kėdę, arba žemesnį stalą. 

Nors ir turite tinkamą kėdę ir 
kompiuterio stalą, reikia atsiminti, 

kad dirbant su kompiuteriu nugara 
turi remtis į kėdės atlošą. Reikia 
neįsitempti, sėdėti laisvai, nesi-
lenkite arti prie displėjaus. Mažiau
sias atstumas iki displėjaus ekrano 
turi būti 24 in. Vaikai turi neužmiršti 
ir nesėdėti visą laiką vienoje pa
dėtyje. 

Darbas su klaviatūra 

Kompiuterio klaviatūra turi būti 
ne krūtinės ar pečių, bet pilvo srityje, 
sulenktos per alkūnę rankos lygyje. 
Jeigu klaviatūra bus per aukštai, gali 
greitai pradėti skaudėti rankas, 
pečius ar kaklą. Naudojantis klavia
tūra, reikia ją laikyti arti savęs. 
Negalima padėti taip, kad reikėtų ją 
siekti. 

Tiesūs smūgiai. Įvedant tekstą 
reikia stengtis laikytis riešus tiesiai 
ir viename lygyje su rankos dilbiu. 
Per daug išlenkus riešus, pirštams 
pasidaro sunkiau dirbti ir gali nu
kentėti riešai. Ilsintis vaikai mėgsta 
paremti riešus priešais klaviatūrą, 
tačiau įvedant tekstą to daryti ne
galima. 

Natūralus pirštų išlenkimas. 
Pirštai turi natūralų išlenkimą, kaip 
vaivorykštė ar krioklys. Įvedant 
tekstą reikia leisti pirštams išlinkti, 
jų nereiktų per daug tiesti ir lyginti. 

Nukelta į 9 psl. 
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Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

TIK fcdTAMBiO UIDA: 
JAV 

Metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 »1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant i Lietuvą ir UUs užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 »1/2 metųSI 20.00 
l Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 
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LYDI ŠVENTADIENIS 
XV Eilinė savaitė — Tikrasis nuteisimas 

Štai atsistojo vienas Įstatymo mokytojas ir, mėgindamas j j , paklausė: 
„Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?" Jėzus tarė: 
„O kas parašyta Įstatyme? Kaip skaitai?" Tas atsakė: Mylėk Viešpatį, savo 
Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą kaip 
save patį. Jėzus jam tarė: „Gerai atsakei. Tai daryk, ir gyvensi". Norėdamas 
pasiteisinti, anas paklausė Jėzų: „O kas gi mano artimas?" Jėzus prabilo: 
„Vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie 
išrengė jį, sumušė ir nuėjo sau, palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu 
ėjo vienas kunigas. Jis pamatė, bet praėjo kita puse kelio. Taip pat ir levitas, 
pro tą vietą eidamas, jį matė ir praėjo kita kelio puse. O vienas pakeleivis sa
marietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir 
vyno, aptvarstė jas; paskui, užkėlęs ant savo gyvulio, nugabeno į užeigą ir 
slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė du denarus, padavė užeigos šeimininkui ir 
tarė: 'Slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu'. Kas iš 
šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas?" Jis atsakė: 
„Tas, kuris parodė jam gailestingumą". Jėzus atsakė: „Eik ir tu taip daryk!" 
(C - Evangelija pagal Luką 10, 25-37). 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Kažin, ar Įstatymo mokytojas 

tikrai norėjo žinoti, ką reikia daryti, 
norint laimėti amžinąjį gyvenimą? 
Kur kas panašiau, jog jam rūpėjo pa
kalbėti apie tai, ištirti klausimą, su
žinoti dar vieną nuomonę, sukelti 
diskusiją, padaryti išvadas, kurios, ko 
gero, nieko neįpareigotų. Būtų tik 
įmanoma sakyti, jog dar vienas klau
simas buvo apsvarstytas. Tai labai 
puikiai daro visų laikų teoretikai. 
Jiems svarbu žinoti, drauge pernelyg 
neįsipareigojant. Tačiau Jėzus ne
palaikė tokios pozicijos. Tebus man 
atleista, tačiau susidaro įspūdis, jog 
Jėzui nepriimtini žmonės, kurie žino 
viską, yra pasirengę duoti nurody
mus kitiems, bet niekuomet net 
nemėgina to paliudyti savo gyveni
mu. Išganytojui nerūpėjo veltis į 
teologinę diskusiją, todėl Jis gana 
aštriai paklausė: O kas parašyta Įs
tatyme? Kaip skaitai? Jėzus neabejo
jo, kad Įstatymo mokytojas atsakys 
teisingai, pagal visus tikėjimo reika
lavimus, todėl iškart pridūrė: Gerai 
atsakei. Tai daryk, ir gyvensi. Net 
išklausęs palyginimo apie gailestin
gąjį samarietį, Įstatymo mokytojas 
mėgino apsiriboti palyginime minimų 
asmenų teoriniu įvertinimu, bet Jė
zui kur kas labiau rūpėjo pabrėžti, 
kaip turi elgtis pats klausantysis: Eik 
ir tu taip daryk! 

Viešpats atkakliai kartoja žodį: 
„Daryk". Jis tarsi kalbėtų Įstatymo 
mokytojui: „Zinai viską, tačiau, kol 
neišmokai to daryti, tavo žinojimas 
yra nieko vertas, nenaudingas, kaip 
iš apyvartos išėjęs pinigas". Krikš
čioniško gyvenimo požiūriu pažini
mas nėra vien tik paprastas žinoji
mas, netgi ne sugebėjimas matyti, bet 
užsiangažavimas, pastangos daryti 
tai, kas yra gera ir būtina. Žmogų 
pažįstame ne tada, kai žinome apie jį 

visas būtas ir nebūtas smulkmenas, 
bet tuomet, kai jį mylime. Pažįstame 
jį, kai savo gyvenimu įsipareigojame 
jam, atiduodame save. Juk ir pats 
Kristus yra ganytojas, kuris pažįsta 
savo avis todėl, kad už jas atidavė 
savo gyvybę. Žinome, kas yra mūsų 
artimas, ne tada, kai esame atsitvėrę 
nuo jo protingų knygų siena, bet kuo
met artinamės prie jo, įveikiame ats
tumus, nužengiame nuo savo išmin
ties aukštybių. Tada suprantame, jog 
žmogus iš tiesų yra visai prie pat. Jis 
yra artimas. Dar labiau pažengiame 
tame pažinime tada, kai rūpinamės 
savo artimu, kai jo poreikiai ir lū
kesčiai mums nebėra svetimi, kai lei
džiamės įtraukiami į jo gyvenimą, kai 
atsiduriame konkrečioje situacijoje 
kartu su juo, mūsų artimu. 

Jėzus, atsakvdamas Istatvmo 
mokytojui, neapsiribojo žodžiais: 
Gerai atsakei, bet pridūrė: Tai daryk 
ir gyvensi. Dar kartą susiduriame su 
Viešpaties įsakymu, kuris yra labai 
aktualus mūsų dienoms, net, drįsčiau 
sakyti, ypatingai mūsų dienoms. Mū
sų tikėjimas nėra vien tik išsakytos 
tiesos, kurias išmokus, jau galima lai
kyti save teisiu žmogumi. Kur kas 
svarbiau už nudailintas mintis, pro
tingus paaiškinimus yra širdį gniau
žiantis susijaudinimas. Kalbame apie 
širdį... Tikintysis tik tada galės jaus
tis teisus, kai nebijos mylėti, nesilai
kys perdėtų atstumų, nesibijos, kad 
susiteps rankas, kai nebijos atiduoti 
savęs... Ir kaip tik tada, jis veikiau
siai nebelaikys savęs teisiu. Jis bus 
artimas. Žmogus, kuris nori daryti 
gera, ir galvoja ne apie galutinį 
nuteisinimą, bet apie tai, kaip kuo 
daugiau pagelbėti kitiems. Tai ir bus 
jo teisumas. 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 

Neapykantos 
nusikaltimai 

Birželio 27 - 29 d. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LRV 
surengė seminarą užsienio lietuvių ugdymo ištaigų pedagogams, dir
bantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais „Užsienio lietuvių ikimokyk
linio amžiaus vaikų ugdymo galimybių jvairovė ir raida". 

ALEKSAS VITKUS 

Kad žmogžudystė, išprievartavimas, plėšikavimas, užpuolimas, va
gystė, padegimas, vandalizmas ir dar kitokie veiksmai yra nusi
kaltimai, Amerikos teisė pripažino jau nuo pat valstybės sukūri

mo prieš daugiau kaip 200 metų, ir niekas neabejojo, kad tokių nusikal
timų vykdytojai turėtų būti traukiami į teismą, ir, jei pripažinti kaltais, 
būtų atit inkamai nubausti. 

Į XX amžiaus pabaigoje JAV Kongresas pagaliau pradėjo leisti įstaty
mus, kurie suteikė pilietines teises tiems, kuriems iki tol buvo gana sunku 
tomis teisėmis pasinaudoti. Buvo tinkamai atkreiptas dėmesys ir į juodos 
rasės žmones, moteris, neįgaliuosius, nepilnamečius vaikus ir 1.1. Prisi
minkime, kaip praeityje net paprasčiausia balsavimo teisė ilgus metus 
buvo daug kam suvaržyta turto, rasės ar net lyties pagrindu. 

Bet liberalams to neužteko. 1990 m. buvęs prezidentas George H. W. 
Bush pasirašė įstatymą, pagal kurį Teisingumo ministerija buvo įparei
gota vesti nusikaltimų statistiką, atskirai skaičiuojant nusikaltimus, ku
rie įstatyme buvo pavadinti „hate crime". Lietuviškai juos pavadinčiau 
neapykantos nusikaltimais. 

Ilgai laukti nereikėjo. Atsirado daugiau federalinių įstatymų, 45 iš 50 
valstijų priėmė ir savo įstatymus, kuriuose buvo apibrėžta neapykantos 
įstatymo sąvoka: „Nusikaltimas prieš asmenį, nuosavybę, verslą ar visuo
menės grupę, kuris yra motyvuotas nusikaltėlio neigiamu nusistatymu 
prieš nukentėjusiojo rasę, religiją, etniškumą ar tautinę kilmę." Tie įsta
tymai leido atkreipti dėmesį į nusikaltimo socialinę įtaką visuomenei ir 
priteisti didesnes bausmes. Šiandien Senatas jau nagrinėja įstatymo pa
pildymą, pagal kurį prie neapykantos nusikaltimų bus pridėti ir nusikalti
mai, motyvuoti nukentėjusio seksualine orientacija, lytimi ar neįgalumu. 
Sis įstatymo projektas jau priimtas Atstovų rūmuose. 

Tai bus ilgas sąrašas, bet nepilnas. Kodėl į jį neįtraukti, pvz., ir be
namių ar ekonomiškai atsilikusių, o gal net ir turtuolių? Jei jau nuo ne
apykantos nusikaltimų bandome apsaugoti tik tam tikras mažumų gru
pes, kodėl ne visas? Kitaip ciniški politikai, ieškodami balsų, pataikaus to
kioms balsingoms mažumoms ir tylioji dauguma bus pamiršta. Juk Ame
rikos Konstitucijos 14-oji pataisa garantuoja, kad „prieš įstatymą visi yra 
lygūs", o žodynai dar sako, kad demokratija reiškia daugumos valdžią. 

Diskusijos apie neapykantos nusikaltimus vėl suliepsnojo, kai nese
niai į plačiąją Amerikos spaudą pagaliau pateko žinutė apie labai žiaurų 
sausio 6 d. įvykį Knoxville, TN. Pasirodė, kad keturi juodosios rasės atsto
vai pagrobė du baltus jaunuolius, vyrą ir merginą, juos abu išprievartavo, 
o po to užmušė. Tennessee valstijos spauda apie tai rašė, bet didieji Ame
rikos laikraščiai tos istorijos kažkodėl neskubėjo skelbti. Nusikaltėlių teis
mas įvyks tik kitais metais, bet jau šiandien girdimi balsai, kad nėra jokių 
įrodymų, kad tai buvęs rasinės neapykantos nusikaltimas. Sakoma, kad 
trys juodi vyrai ir viena jų mergina tuos du jaunuolius tik pagrobė, iš
prievartavo ir užmušė, vyrą — nušaudami, o merginą — pasmaugdami, 
neva net nerodydami jokios neapykantos baltajai rasei! 

Įvykus bet kokiam nusikaltimui, paprastai prokuroras, o po jo ir pri
siekusieji nusprendžia, ar kaltinamasis yra kaltas, ir, jei kaltas, teisėjas 
numato įstatymą, pagal kurį nusikaltėlis bus baudžiamas. Nustačius ne
apykantos įstatymą, prisiekusieji turi ne tik nuspręsti, ar kaltinamasis 
yra kaltas, bet ir kažkokiu būdu įeiti į jo pasąmonę, norint suprasti, ar nu
sikaltimas buvo padarytas dėl įstatyme numatytų motyvų, tokių kaip 
rasė, religija ir t.t. Kad tai yra beveik neįmanoma, turėtų būti aišku bet 
kokiam eiliniam žmogui. Kažkas yra ne taip, kai įstatymas leidžia nusi
kaltėlį bausti skirtingai, ne už tai, kaip jis nusikalto, bet už tai, ką jis 
galvojo. Kaip vienas komentatorius pasakė: „Ar galima žmogų žudyti ar 
bent apiplėšti iš meilės, be jokios neapykantos?" O jei prisiekusieji kaip 
nors ir sugebėtų save Įtikinti, kad buvo įvykdytas neapykantos nusikal
timas, ar tai reiškia, kad tik tada nusikaltėlis turėtų būti nubaustas 
griežčiau? Ar tikslinga galvoti, kad nusikaltimai prieš vieną grupę yra 
reikšmingesni negu nusikaltimai prieš kitą? Ar kad vieno žmogaus žūtis 
yra labiau apgailėtina, negu kito? Juk tai visuomenę vestų į dar didesni 
susiskaldymą ir nereikalingą priešpriešą. 

Reikėtų taip pat paklausti, ar toks įstatymas nepažeis konstitucijos 
pirmos pataisos, garantuojančios žodžio laisvę. Kas bus, jei kas nors 
pasisakys, jog jis nekenčia musulmonų, ar jei koks nors katalikų ar kitoks 
dvasiškis per pamokslą aiškins, jog homoseksualumas yra nuodėmė? Ar 
to koks nors uolus liberalas negalėtų interpretuoti kaip neapykantos ir 
patraukti tokį kalbėtoją teismo atsakomybėn0 Ir jei taip, tai kur tuomet 
liktų to kalbėtojo žodžio laisvė? 

Juodieji Amerikoje nukenčia nuo nusikaltimų dvigubai dažniau negu 
baltieji, dažniausiai nuo tų pačių juodųjų rankos. Tačiau pagal oficialią 
statistiką baltieji nuo juodųjų nukenčia dešimt kartų dažniau negu juo
dieji nuo baltųjų. Kaip tuomet paaiškinti dabartinio neapykantos nusi
kaltimų įstatymo logiką? Jei toks įstatymas ir buvo kada nors reikalingas, 
tai tik senais laikais, kai juodieji Amerikoje neturėjo jokių teisių, ir nusi
kaltimai prieš juos, ypač pietinėse valstijose, buvo gana dažnas įvykis. 

Bet koks smurtas, jėga, prievartavimas ar kitoks nusikaltimas turėtų 
būti baudžiamas, nepaisant, kuo jis buvo motyvuotas: neapykantos ar psi
ch ika i nesvofKos ..rr.er.e?"' 



DRAUGAS, 2007 m. liepos 17 d., antradienis 

KALBA GYVA PRAEITIS 
EDMUNDAS PETRAUSKAS 

Netyčia į rankas pateko 2005 
metų balandžio 7 d. Čikagoje nemo
kamai leidžiamo savaitraščio „Info-
Tiltas" numeris (14 (112)) su intri
guojančia pirmo puslapio Deimantės 
Dokšaitės straipsnio antrašte „Ka
nados lietuvis mano, jog senieji emi
grantai sustoję laike..." Tai mane, ir
gi Kanados lietuvį, sudomino, nemi
nint to fakto, kad ir pokalbio pašne
kovas - Kanadoje gimęs, jaunas, žy
mioje žiniasklaidos agentūroje Lietu
voje jsidarbinęs korespondentas, pir
miausia pasitikrino, ar kalbąs „tre-
čiabangių", o ne buvusių DP - išvie-
tintų žmonių („displaced persons"), 
Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių 
stovyklose vadintų „dypukais", au
ditorijai. 

Jau pokalbio antraštė iškart iš
šaukė tarybinės Lietuvos ir jos leidi
nio išei / iams „Gimtasis k ra š t a s" 
mums duotą pravardę - DP - „dievo 
paukšteliai" - „sustoję laikrodžiai"... 
Jei tikrai „sustoję laike", tai „susto
ję laikrodžiai". Tad kaip atsitiko, kad 
mes - ir tėvai, ir vaikai, ir seneliai -
pasenom? Pasenom, bet nepraradom 
proto, ko dažnai neužtenka jau
niems... 

* « * 
• Paskutinę dieną tėvų namuose, 

Raseiniuose, 1944 m. liepos 24 dieną, 
pirmadienį (taip byloja t ik tada pra
dėtas dienoraštis), paskutinėmis aki
mirkomis prieš paliekant juos visam 
laikui, sulaukus dvylikos metų am
žiaus, iš tėvų albumo skubiai sugrie
biau fotografijas, dabar j au liudinin
kes to, ką atsimenu. Laikas, tėvų įra
šytas, amžiams pažymėtas jų kitose 
pusėse, kai kur tik metais, kai kur 
pilna data. Dar kitos-be jokių vardų, 
pavardžių ar pažymėto laiko. 1949 m. 
vasario 10 d. atvykau j Kanados Lon
doną, nuotraukos rado prieglobstį 
naujai įsigytame albume, nors ir ne 
„galybė jų", bet vis vien „nuosta
bios", juodai baltos, prieškarinės Lie
tuvos nuotraukos. Jos kalba, tik jų 
klausant reikia atmintyje rasti joms 
vietą. 

Menu nepriklausomos Lietuvos 
metų didelį vaikišką rūpestį - tėtė iš
vyko į ilgą kelionę, kažkur Į svetimą 
kraštą... Kodėl taip ilgam? Kas pri
žiūrės jo autobusus, nekalbant apie jo 
paties nuosavybę, Nepriklausomy
bės g. 24, Raseinių autobusų stotį 
(dabar Dubysos g. 12), kurios nau
jame triaukštyje gyvenom? Pamenu 
tėtės ilgą nebuvimą ir džiugų jo su-

1936 m. rugpjūčio 1 - rugsėjo 14, Vokietijoje, verslininkų ekskursijoje Ra
seinių Petrauskų „Volvo" autobusu. 

Į autorės klausimą: „vaikystės, 
paauglystės kokį vaizdą susidaręs 
apie Lietuvą?, pašnekovas atsako, 
kad buvęs labai smalsus, daug kalbė-
davęsis su seneliais, daug klausinė-
davęs. Senelių (sustojusių laike laik
rodžių?) didelis tur tas - tai galybė 
nuostabių, juodai baltų Lietuvos nuo
traukų, kurias šeima saugo iki šiol. 
Jie jam pasakodavo apie prieškarinę 
Lietuvą ir ... „ tai buvo mitinės 
Lietuvos paveikslas!" 

Koks paradoksas, nesusiprati
mas, nesupratimas ir ne įsijautimas! 
Senelių (ir šeimos) gyvenimo praei
tis - gyva ir gyvenanti nuotraukose -
„tai mitinės Lietuvos paveikslas"?! 
Na, ką gi, jei jis žavingai gražus ir 
brangus širdžiai, asmeniui, sugrąžina 
daug prisiminimų - kokia laimė! Ar 
ne džiugu, kai praeitis alsuoja senose 
nuotraukose, kai įgauna naują gy
vastį? Kai staiga, kone stebuklingai 
iš praeities, iš užmaršties naujai pri
kelia atmintį, prisiminimus? 

Mano mieli draugai iš VVeiden lie
tuviškos progimnazijos Hammerweg 
dypukų lageryje, Bavarijoje, kai kurie 
bendramoksliai, perskaitę „Drauge" 
spausdintą mano atkarpą „Menant 
1941-mų birželį", gal abejodami tikri-
nosi klausdami:, kaip tu taip ir tiek 
atsimeni? Aiškintis - nejauku. Ar 
supras? 

grįžimą su lauktuvine dovana man -
didoku metaliniu rakteliu prisuka
mą, pilku, spalvingų spalvų „apren
gimu" padabintą drambliuką, vardu 
Jumbo, kuris prisuktas pats vaikščio
jo! Tai buvo 1936 metų vasaros pa
baiga, Lietuvos verslininkų grupės 
šešių savaičių kelionė tėvo vairuoja
mu nuosavu autobusu į Vokietiją: 
Kaunas - Soldin - Leipzig - Stuttgart 
- Baden-Baden ir atgal. Atminty liko 
- tėvo žavesys Vokietijos keliais, šva
ra, tvarka ir kraštu. 

Privažiavus pirmąjį didmiestį, 
palengvinant kelionę per miestus ir 
nepažįstamas vietoves, tolesnės ke
lionės vairavimą Petrauskų, Lietuvos 
autobusu perėmė vokietis vairuoto
jas. Su pasididžiavimu, liūdesiu ir 
giliu pagarbos jausmu Soldin miške
lyje (dabartinės Lenkijos Pscelnik) 
keliaujantys Lietuvos verslininkai 
aplankė Atlanto vandenyno nugalėto
jų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
žūties 1933 metais liepos 17 d. pa
minklinę vietą, ten save „palikdami" 
albumo (ir šio prisiminimų rašinio) 
nuotraukose, kaip ir prie 1813 metų 
spalio Tautų mūšio paminklo Leipzig 
ir ... kelionės pakelėse. Nuotraukose 
- niekad, niekur ligi šiol nepaviešin
tose. Laikas - 1936 metų rugpjūčio 1 
- rugsėjo 14 - įrašytas, tačiau asme
nų pavardžių nuotraukose nėra. Ti-

Prie fontano ir žaidžiančių vokiečių vaikų - pačioje dešinėje - Vladas Pet
rauskas. 

kiu, kad tarp tada keliavusių vers
lininkų vyresnieji skaitytojai gal 
atras, atpažins savo šeimų artimuo
sius. 

Tetos Stefanijos Kalvaitienės, 
mano tėtės , Vlado Petrausko, 95 
metų sesers, gyvenančios Hamilton, 
Ontario, dėka, atmintyje atsinaujino 
vieno iš keliaujančių verslininkų 
Vokietijoje palikta graži ir brangi 
skrybėlė... Vokiečių „Ordnung" -
tvarkos dėka, ekskursijos keliauto
jams sugrįžus į Lietuvą, po kelių 
savaičių skrybėlė netikėtai sugrąžin
ta paštu ... ekskursiją ruošusiu 
adresu! Vaiko atmintyje man ir šian
dien likęs labai ilgas - per ilgas tėtės 
ilgesys, kurį vaikščiojantis metalinis 
drambliukas Jumbo tik iš dalies at
stojo... Buvo tai 1936 metų vasarą -
tik trys metai po Dariaus ir Girėno 
tragiškos mirties. 

* * * 
Jei ne nuotraukos, tie nuostabūs 

„mitinės Lietuvos paveikslai", su ki
toje pusėje pažymėtu laiku, niekad 
nežinočiau, kad mano prisiminimuo
se atmintis buvo „sustojusi laike", 
lyg „sustojęs laikrodis", man būnant 
ketverių - taip, tik ketverių metų 
amžiaus. 

Kas tvirtintų, kad gyva praeitis 
neprikelia atminties, neprabyla iš 
fotoalbumo? 

36-erių metų lietuvių kilmės 
„Reuters" žurnalistui „bendravimas 
su senaisiais išeiviais lyg nusikėlimas 
į praeitį laiko mašina", atrodo, neti
kint tuo, ką girdėjo iš senelių apie 
prieškarinę Lietuvą, nes tai tik „mi
tinės Lietuvos paveikslas". Sunku 
sutikti su tokia nuomone, nes ji su
krečia. Dovanotina ji gal tik atsižvel
giant į jo amžių, bet ne profesiją: 
„apie sovietinę Lietuvą galvodavome 
kiek kitaip, nei buvo realiai. Įsivaiz
davau, kad visa Lietuva kaip kon-
clageris, ant kiekvieno kampo karys 
su automatu, visi tyli, net saulė ne
šviečia. Mums visad buvo varoma, 
kokie blogiečiai tie sovietai." 

Be abejonės, anūkas netikėjo se
neliais, nei kitų išgyvenimais, sava 
patir t imi ir gyvais prisiminimais, 
tarp jų ir mano „Menant 1941-mų 
birželį". Norisi šaukte šaukti „O, 
Dieve, pasigailėk visų mūsų", nea
timk proto taip mąstant... Leidęs pa
tirti artimųjų ir tėviškių praradimus, 
nelengvą gyvenimo dalią, neatimk 
išgyvenimų, prabilusių gyva atminti
mi, gyvais prisiminimais nuotraukų 
albumuose! 

Prie Dariaus ir Girėno paminklo Soldin. jis pirmas kairėje. Trečias iš dešines 
(žemo ūgio, baltais plaukais), kitas rasemietis - žydu kilmės lietuvis vers
lininkas, vardu Lurja. 
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KAM 100 METŲ? 

Čikagos Lituanistikos mokslinių 
tyrimų centras (LMTC) išleido naują 
knyga. »šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėms 100 metų". Neseniai Čikagos 
Lietuvių Jaunimo centre įvyko ir 
supažindinimas su šia knyga. { kny
gos sutiktuves susirinko penkiolika 
dvidešimt pagyvenusio amžiaus žmo
nių: dauguma tų, kurie jaunystėje, 
prieš keturiasdešimt metų, drauge su 

Algiu Regiu gynė lietuvių tradicijas 
šiose kapinėse. O ginti iš tikro rei
kėjo, nes apie 1967 metus atėjęs nau
jas kardinolas panaikino lietuviškas 
laidojimo tradicijas, vietoj jų įves
damas grubius buldozerius ir auto-
kranus, naudotus įleisti karstą į ka
pavietę ir užkasti duobę. Be to, Čika
gos arkivyskupija iš kapinių pavadi
nimo išbraukė ir lietuvių vardą. Pen
kerių metų kova buvo nelengva ir 
apie tai byloja 120 puslapių, paskirtų 
šiai temai. Nors problema išliko iki 
šių dienų, kapinių pavadinime iki šiol 
negrąžintas lietuvių vardas. 

Tikrajai kapinių istorijai: kūrimo 
aplinkai, žemės nupirkimui ir tra
dicinių kapinių įkūrimui, jų pašven
tinimui ir išlaikymui, knygoje paskir
ta vos 70 puslapių. Tarp kurių vietos 
dar rado ne svarbūs istoriniai faktai, 
o intrigos tarp Arkivyskupijos vadovų 
paskirtųjų kapinių direktorių ir Algio 
Regio vadovaujamo komiteto. 

Knygoje yra nemažai gražių ar
chyvinių nuotraukų, taip pat labai 
daug archyvinių straipsnių iš „Nau
jienų" laikraščio. Tiesa, visuose tuose 
straipsniuose daugiausiai vietos ir vėl 
skiriama Algiui Regiui. Gal tuomet ir 
knygos pavadinimas galėtų būti la

biau tam pritaikytas — atitikti vieno 
asmens ir jo vadovauto komiteto 
penkerių-septynerių metų veiklą, o 
ne visų kapinių istoriją? Įsivaiz
duokite 100 metų santykį su 5-7 me
tais. Tad kokia čia didžiausių lietuvių 
kapinių pasaulyje 100 metų gyvavimo 
ir veiklos analizė? 

Šimtamečių kapinių istorija kny
goje labai menkai tirta ir analizuota. 
Čia surašyti tik pagrindiniai faktai ir 
datos. Žinoma, kai iki šiol nebuvo 
jokios informacijos apie tai, tai dabar 
geriau negu nieko. 

Gaila, kad knygoje ar per sku
bėjimą, ar per neapdairumą palikta 
nemažai netikslumų: pateikiant 
duomenis apie lietuvių sukauptų 

pinigų sumas, datas, asmenų vardus 
ir pavardes, A. Regio titulus. Yra ir 
lietuvių kalbos rašybos bei stiliaus 
klaidų. Tai nepuošia nei knygos, nei 
LMT centro, kaip leidėjo. 

Ir dar viena nelinksma detalė: su 
knyga supažindino patys rašiusieji. 
Tai nelabai priimtina mūsų visuome
nėje. Tą knygą turėjo perskaityti neu
tralus asmuo, o po to apie ją pa
kalbėti, supažindinti visus ir pasakyti 
savo nuomonę. Tuomet būtų buvę 
gražiau. O dabar — patys rašė, patys 
išleido ir patys savimi pasidžiaugė. 

Knygos sutiktuvių dalyvis 
Juozas Vitkauskas 

Viena iš daugelio knygos iliustracijų. 

Tada tasai Zacharijas buvo nusiųstas į turkų 
miestą Bastiją, esantį už pusantros mylios nuo 
Korkyros, ištrauktą laivą pristatyti ir perduoti jų 
seniūnui (caddi). Kadangi laive trūko maisto, tai 
abiejų lyčių maurus vergus išpardavė po dešimtį 
skutatų. Dvylika tokių nusipirko tasai Zacharijas. 
Paskui juos su dviem karo laivais, kuriuos man 
buvo užleidęs, pasiuntė į Hidruntą. Tenai pirkėjai 
tuojau pasiūlė po šimtą ir daugiau dukatų už 
kiekvieną. 

Šitas Occhialio laivas buvo priežastis, dėl ko 
tiktai aštuntą dieną po atvykimo į Korkyrą man 
davė du karo laivus išplaukti. Vienas buvo Jono 
Longo, į tą pats įsėdau. Antrasis, prie jo priskirtas, 
priklausė Kandijoje su mumis buvusiam Vieneriui. 

KOVO MĖNUO 

Kovo pirmą dieną nuvykau už mylios nuo 
Korkyros į graikų šv. Marijos vienuolyną. Jis 

yra labai garsus, senovinis, įžymus dailia, meniška 
architektūra. 

Kovo antrą dieną buvau graikų šv. Surido 
bažnyčioje. Tenai lig šiol tebėra saugomas to šven
tojo kūnas, kurį graikai su iškilmingomis apei
gomis leidžia pamatyti atvykstantiesiems. Tuo tar
pu apžiūrinėdamas vertas pamatyti įžymybes, su 
trimis į Italiją plaukiančiais laivais į Veneciją pa
siunčiau savo tarną su daiktais ir atsivežtais 
užjūrio gyvūnais. 

Pats kitą, kovo trečią dieną, apie dvidešimtą 
valandą, sėdau į karo laivą. Nesant vėjo, laivas yrė
si irklais. Pusiaukelėje praplaukėme dešinėje pusė
je esančias jūros įlankas, vadinamuosius ežerus, 
kokius venecijiečiai, kaip patys sakėsi, turi Epire. 
Čia už jūros žuvų (cephalorum) vašku aplipintus 
ikrus, vadinamąjį botargą, kasmet surenka dvi
dešimt tūkstančių dukatų. 

Apie dvidešimt trečią valandą sustojome prie 
tos pat salos mažame uoste, kuriame telpa vos trys 
ar keturi karo laivai, vadinamame šv. Marija de 
Cassepo. Jis yra už keturių mylių nuo Korkyros. 
Dėl priešingo vėjo čia prastovėjome kovo ketvirtą 
dieną, sekmadienį, ir penktą. Prie pat kranto yra 
maža graikų bažnytėlė bei apleista. Mums ten 
bestovint, nedidelis laivas iš mažo turkų miestelio 
Balonos plaukė Korkyros link. Karo laivams įsa
kius, kaip paprastai daroma, nuleido bures. Mums 
paaiškino, kad prieš keletą dienų trys turkų piratų 
greitieji laivai išplaukę į Apulijos pusę. Paskui, 
mums būnant Baryje, jie pasirodė ir pagrobė 
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nemažai žmonių iš pakrančių. 

Kovo šeštos dienos rytą, vėjui rimstant, irda-
miesi irklais, atvykome prie Fano salos, prik

lausančios Ispanijos karaliui. Sala daili, yra gražus 
ir, matyt, jei būtų dirbamas, derlingas slėnis. Bet 
dėl piratų sala visai negyvenama. Kairėje palikome 
povandeninę, net iš vandens kyšančią uolą su ak
meninga sekluma, vadinamą Manler. 

Nuo ano uosto jau buvome nuplaukę dvi my
lias. Kadangi visai nebuvo vėjo, o į Italiją reikėjo 
plaukti per Adrijos jūrą, kur visai nėra salų, bijo
dami, kad pakeliui viduryje jūros laivų neužkluptų 
audra, ypač kad artėjo oro permaina, nutarėme toje 
vietoje palaukti rytdienos. 

Pavakariais pakilo smarkus, vis greitėjantis 
pietryčių vėjas, italų vadinamas Levante Siroco. 
Laivams grėsė pavojus, nes ten nėra jokio uosto, o 
grįžti nebuvo galima. Šiaip taip už salos radę 
užuovėją, nuleidome inkarus ir jau buvome nutarę 
tenai praleisti tą labai tamsią naktį lig išauštant. 
Bet, pakilus dar spartesniam vėjui, nors ir ne
noromis, devintą valandą prieš auštant, leidomės į 
jūrą. Negalėdami išskleisti didžiosios burės, vadi
namos artemoniu, išskleidėme mažesniąja, vadi
namą tercerola. Jūrai smarkiai banguojant, buvo
me patekę į labai didelį pavojų: ir dėl to, kad naktis 
užklupo viduryje jūros, ir kad bangos virto per 
laivo viršų. Karo laivams didelės bangos labai pavo
jingos. Jie sunkiai atlaiko net ir silpnesnes audras, 
kokioms mažesni laivai atsispiria. Mat tie trirė-
miai, pailgi, platūs ir žemi. Stipresni vėjai lengvai 
juos sudaužo ir perlaužia. Vienas dalykas mus 
guodė, kad tie laivai buvo nauji ir gerai, sandariai 
pastatyti. Juos nešė toks viesulas, kad bangos stie
bo viršūnėje prasiskirdavo. Dėl svorio turėjome 
sėdėti žemai, po suolais, kur irkluotojai iriasi. Buvo 
tokios didelės bangos, kad laivai, netoliese vienas 
nuo kito plaukdami, rytui auštant, negalėjo vienas 
kito matyti, nes bangos užliedavo. Dėl to ne tik 
mes, bet ir jūrininkai, ir irkluotojai po dvidešimt ir 
daugiau metų praleidę jūroje, taip sirgo jūros liga, 

kad mūsų laive atsirado vos dešimt tos ligos ne
nukankintų. Visi gulėjo kaip išmušti ir skundėsi: 
jei audra būtų ilgiau užsitęsusi, nebūtų ištvėrę. Tai 
ir dėl to laivui būtų buvusi didžiausia grėsmė. 

Bet, Dievo padedant, kovo septintą dieną apie 
keturioliktą valandą, kai jau visai prašvito, paga
liau pamatėme Italijos žemę. Tada paaiškėjo, kad 
tik pagal kompasą krypties laikydamiesi, buvome 
tiesiai atplaukę ten, kur reikėjo. Baigiantis pen
kioliktai valandai, įplaukėme į Hidrunto uostą. Jis 
nelabai saugus, nes ir vėjams atviras ir įplaukiant 
yra daug nematomų, povandeninių uolų. Nedaug 
trūko, kad ant vienos būtume užplaukę. Taigi nuo 
burės pakėlimo ligi įplaukimo į uostą per penketą 
valandų nuplaukėme septyniolika mūsų mylių; 
tada sutvirtinome laivą. Mat, išmetus inkarą, laivą 
iš visų pusių apraišioja virvėmis. Jūrininkai tą va
dina ormezar. 

Laive užvalgius, pasiunčiau tarną į Hidruntą 
parūpinti arklių. Ispanų karaliaus gubernato

rius Mathias de Lagunna iš laivo, atplaukusio iš 
Korkyros pirmiau mūsų, sužinojo mane atvyk-
siant, todėl atsiuntė pakviesti į pilį. Atsakiau, kad 
skubu ir, aplankęs pranciškonų vienuolijos baž
nyčią, tiesiai vykstu toliau. Atėjus prie minėtojo 
vienuolyno, pats gubernatorius atvykęs vėl kvietė 
mane į pilį. Išdėsčiau jam savo skubėjimo piežastį, 
tada priėmė atsiprašymą ir pats su savo palyda 
išlydėjo mane už miesto, dar davė du vadovus paly
dėti per jo valdas. 

Tą pačią dieną, ketvirtį mylios pasukdami į 
šalį, atvykome į puikią daug kainavusią šv. Marijos 
de Carpigniano bažnyčią, kur Dievas doriesiems už 
dorybes parodo daug šventų stebuklų. Padėkoję 
Dievui, kad leido mums pasiekti krantą, pavaka
riais atvykome į Kalismerijos kaimą (Calisme-
riam). 

Kovo aštuntos dienos rytą atvykome į Lecijų, 
kur gyvena karaliaus vietininkas. Tas pareigas ėjo 
Pranciškus Karafa. Sužinojęs, kad užsukau į vieš
butį, tuojau atvyko su dideliu savo palydovų būriu 
ir mane iš ten nusivedė į rūmus. Tas dalykas man 
labai daug pakenkė, nes tokiomis iškilmėmis žmo
nėse paskleidė žinią, kas esu. Gavę tų žinių, orga
nizuoti plėšikai, kaip toliau bus pasakyta, kelyje 
mus apiplėšė. Ėmus man prašyti, kad viešai nero
dytų mums tokio svetingumo, nes tas galėtų mums 
užtraukti kokią grėsmę, ir kad dėl to leistų mums 
pasilikti užeigos namuose, pagaliau leido mums 
išeiti. Bet pasirūpino atsiųsti mums pasninko pie
tus, nes buvo Gavėnia. Bus daugiau. 

file:///IOIIO/E
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Lietuvių nusikaltimai verčia 
griežtinti Norvegijos įstatymus 

Žalgirio mūšį Vilniuje priminė riterių kovos. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Žalgirio mūšio jubiliejui bus 
statomas paminklas 

Olštynekas, liepos 16 d. (ELTA 
— Pasitinkant Žalgirio mūšio 600-
ąsias metines, istoriniame mūšio lau
ke Lenkijos teritorijoje iki 2010 metų 
planuojama pastatyti paminklą, žy-. 
mintį didžiausių viduramžių Euro
poje kautynių vietą ir reikšmę Lie
tuvos ir Lenkijos valstybėms. 

Lietuvos istorikų teigimu, 1410 
metų liepos 15-ąją pasiekta lietuvių ir 
lenkų pulkų pergalė prieš Kryžiuočių 
ordiną reiškė šios galingiausios to 
meto karinės jėgos žlugimo pradžią ir 
iš esmės padėjo tašką beveik du šimt
mečius trukusioje alinančioje kovoje 
su šiuo priešu. 

Pasak Kauno Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus direktoriaus pava
duotojo Arvydo Pociūno, mūsų lai
kais atrodo, kad mūšyje dalyvavo ne
daug žmonių, tačiau XV amžiaus pra
džioje tai buvo didžiulės kautynės — 
jų fronto linija siekė du kilometrus il
gio. Prie tuometinio Tanenbergo (da
bar Olštynekas) Lietuvos kariuome
nė išrikiavo 41 vėliavą — tai galėjo 

Atlyginimai Lietuvoje — mažiausi 

būti apie 11,000 karių iš Lietuvos et
nografinės teritorijos, Smolensko ir 
Baltarusijos, taip pat totorių, mora-
vų, sileziečių, kurie tarnavo Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės kariuo
menėje. Vis dėlto Lenkijos kariuo
menė buvo didesnė — turėjo apie 50 
vėliavų ir ją sudarė apie 18,000 karių. 
Ordino kariuomenę sudarė apie 
20,000 riterių, skaičiavo karo istori
kas. 

„Kai kas teigia, kad lietuviai bu
vo prasčiau ginkluoti, tačiau iš tiesų 
lietuviai turėjo mažiau riterių ir 
jiems pritaikytų žirgų, nes jie nebuvo 
reikalingi mūšiuose, bet lietuviai ži
nojo riterių kautynių taisykles ir bu
vo ne prasčiau ginkluoti negu lenkų 
kariai. Lietuviai vesdavo manevri
nius karus ne vien su kryžiuočiais, 
tačiau ir įžengdami į Rytus, susirem
dami su Rusijos kunigaikštystėmis. 
Jie turėjo įgūdžių praktikuoti puola
mąjį ir atsitraukiamąjį manevrą, kurį 
panaudojo ir Žalgirio mūšyje", — sa : 
kė A. Pociūnas. 

Ryga, liepos 16 d. (BNS) — Pa
gal darbo užmokesčio dydį Lietuvą 
jau aplenkė ir Latvija. Didžiausia vi
dutinė alga Baltijos šalyse išlieka Es
tijoje, o sparčiausiai atlyginimai didė
ja Latvijoje. 

Latvijos centrinės statistikos val
dybos duomenimis, vidutinė apskai
čiuota (bruto) mėnesio alga Lietuvoje 
pirmąjį šių metų ketvirtį buvo 20,9 
proc. didesnė nei prieš metus ir siekė 
503 eurus. 

Latvijoje vidutinis mėnesio atly

ginimas per šį laikotarpį išaugo 32,8 
proc. iki 509 eurų, Estijoje — 20,1 
proc. iki 660 eurų. 

Per metų ketvirtį — sausį-kovą, 
palyginti su spaliu-gruodžiu — vidu
tinis mėnesio darbo užmokestis Lat
vijoje pakilo 4,0 proc, Estijoje — 1,1 
proc, tuo tarpu Lietuvoje — vos 0,4 
procento. 

Pagal minimalios mėnesio algos 
dydį Lietuva tik šiek tiek vis dar len
kia Latviją ir smarkiai atsilieka nuo 
Estijos. 

* ,,Equipe Nurnberger Ver-
sicherung" komandos narė Edita 
Pučinskaitė antrus metus iš eilės 
laimėjo Italijoje šeštadienį pasibaigu
sias „Giro d'Italia" dviratininkių 
lenktynes. 871,8 km Italijos keliais E. 
Pučinskaitė numynė per 22 valandas 
36 minutes 49 sekundes ir, 18 sekun
džių aplenkė antrus metus iš eilės an
troje vietoje likusią 2005 metų šių 
lenktynių nugalėtoją šveicarę Nicole 
Brandli. Trečiojoje pozicijoje liko is
panė Maribel Moreno Allue, nuo lie

tuvės atsilikusi 36 sekundėmis. 
* Aukso medalį Vengrijos sos

tinėje pasibaigusiose Europos 
jaunimo (iki 23 metų) lengvosios 
atletikos pirmenybėse septynkovės 
varžybose sekmadienį iškovojo Vikto
rija Žemaitytė. 800 m nubėgusi per 2 
minutes 16,99 sekundės lietuvė net 
3,02 sek. pagerino asmeninį rekordą 
ir, surinkusi 865 taškus, užėmė 10-tą 
vietą 0,48 sek. aplenkusi pagrindinę 
konkurentę olandę Jolanda Keizer. 

Vilnius, liepos 16 d. (BNS) — 
Pernai lietuvių padarytas nusikalti
mas paskatino Norvegiją imtis iki 
šiol netaikytų priemonių baudžiant 
nusikaltusius atvykėlius. 

Šalies Aukščiausiasis Teismas 
leido policijai konfiskuoti užsienie
čiams priklausančius automobilius, 
kuriais jie naudojosi darydami nusi
kaltimą. Įrodžius teisiamojo kaltę, 
automobilio šis netenka visam laikui. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ži
nios", 2006 metais nedidelio Norve
gijos miesto Larviko apylinkės teis
mas nuteisė du vagyste kaltinamus 
Lietuvos piliečius ir nusprendė kon
fiskuoti jiems priklausantį automobi
lį, kuriuo buvo vežami pasisavinti 
daiktai. 

Nuteistieji dėl tokios teismo nu
tarties kreipėsi į aukštesnės instanci
jos teismus. Agderio apygardos teis
mas apeliaciją atmetė, o Aukščiau
siasis Teismas šių metų gegužę išaiš
kino, kad automobilis atimtas teisė

tai. 
Dienraščio teigimu, šiuo metu 

nusikaltimų skaičiumi lietuvius len
kia tik šalies gyventojai norvegai. 
„Vien per penkis pirmus šių metų 
mėnesius areštuota ir nuteista 70 
Lietuvos piliečių", — sakė norvegų 
pareigūnai. 

Norvegijos ambasados Vilniuje 
duomenimis, 2005 metais nusikalti
mais apkaltinti 179 lietuviai. Tačiau 
Norvegijos kriminalinių nusikaltimų 
tyrimų biuro pateikta statistika rodo 
gerokai didesnius skaičius: 2005 me
tais kaltinimai pateikti 549 Lietuvos 
piliečiams, 615-oje bylų jie pripažinti 
kaltais. Biuro atstovai tikino, kad ne
užregistruotų nusikaltimų skaičius 
esąs gerokai didesnis. 

Lietuvos ambasados Norvegijoje 
antrosios sekretorės Lauros Dilytės-
Butkienės teigimu, 2006 metais už
registruota 2350 bylų, kuriose mini
mi lietuviai. Nuo 2002-ųjų šis skai
čius išaugo 112 procentų. 

Iš psichiatrijos ligoninės pabėgo 
trys pacientai 

Kaunas liepos 16 d. (BNS) — Iš 
Kauno psichiatrijos ligoninės sekma
dienio vakarą pabėgo trys ten gydyti 
vyrai. Kol kas nė vienas bėglys nesu
laikytas. 

Ligoniai pabėgo sekmadienį apie 
7 vai. vakaro išlaužę pirmajame pas
tato aukšte esančio rūkomojo kam
bario lango užraktą. 

Neoficialiais duomenimis, vienas 
iš pabėgusiųjų galėjo būti Paulius 
Navickas, pramintas „Gestapu", ku
ris prieš 12 metų Kaune išprievarta
vo ir nužudė 8 metukų mergaitę, ta
čiau Kauno apskrities gydytojas Hen
rikas Gintautas Čeida atsisakė įvar
dyti pabėgusiųjų asmenybes. 

Pasak policijos, vienas iš bėglių 
— apie 1 metro 70 centimetrų ūgio 
25 metų N. P Kitas priverstinai gydy
tas asmuo — 24 metų U.D. 

„Jie pavojingi visuomenei", — 
sakė Kauno miesto vyriausiojo polici
jos komisariato Operatyvaus valdy
mo skyriaus vadovas Jonas Stonys. 
Jis taip pat atsisakė patvirtinti, ar 
tarp bėglių yra E Navickas. 

Trečiasis vaikinas nebuvo gydo
mas priverstinai. 

,,Ši informacija konfidenciali, 
mes negali pasakyti, dėl ko jie buvo 
nuteisti. Du iš pabėgusių pacientų 
buvo gydomi priverstinai, o vienas 
dėl sveikatos sutrikimų stacionari-
zuotas penktadienį ir turėjo būti pir
madienį išleistas. Jis turbūt dėl kom
panijos bėgo, o iš tų, kurie buvo pri
verstinai gydomi, vieną pacientą 

planuota perkelti į Rokiškio psichia
trinę ligoninę, o kitas buvo pripažin
tas pakaltinamu ir taip pat turėjo bū
ti išrašomas", — sakė H. G. Čeida. 

Kauno psichiatrijos ligoninės pa
talpos nėra stebimos vaizdo kamero
mis, ir nors du iš trijų pabėgusiųjų 
turėjo būti ypatingai prižiūrimi, ligo
ninės direktorė Zita Liubertienė tei
gia, kad jie neturi pajėgų kontroliuo
ti kiekvieno paciento veiksmus. 

„Paliekam vienus, nėra tiek per
sonalo, kad kiekvieną einantį parū
kyti ar į tualetą būtų galima stebėti. 
Dėl to ir buvo sprendžiamas valsty
bės lygiu šitas klausimas, kad būtent 
Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, kur 
žymiai daugiau personalo ir apsau
gos, jie turėtų būti gydomi", — sakė 
Z. Liubertienė. 

Policijos darbuotojai pripažįsta, 
kad didžiausią pavojų keliantis bėg
lys — 27 metų Paulius Navickas. Į 
psichiatrų globą jis pateko dar bū
damas nepilnametis. 

Ilgą laiką „Gestapas" buvo gydo
mas specialios paskirties Rokiškių 
psichiatrijos ligoninėje. Galų gale dėl 
-jo motinos atkaklių pastangų, pavyko 
įtikinti teismą ir pernai spalį P Na
vickui buvo sušvelnintas gydymo re
žimas. 

P Navickas nėra pirmasis iš ligo
ninės pasprukęs pavojingas psichikos 
ligonis. 2001 m. pavasarį iš Žiegždrių 
psichiatrinės ligoninės pabėgo sun
kiais nusikaltimais kaltinamas Ro
mas Zamolskis. Jis iki šiol nerastas. 

Paminėtos „Lituanica" metinės 
Atkelta iš 1 psl. 
lakūnų vardu pavadintoje vietos mo
kykloje, įteikė S. Dariaus ir S. Girėno 
medalius nusipelniusiems Lenkijos 
piliečiams, susitiko su lietuviško jau
nimo iš Lietuvos ir Lenkijos stovyk
los, surengtos Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos iniciatyva, daly
viais, Lietuvos karo akademijos ka
riūnais, dalyvaujančiais žygyje per 
Lenkiją, kurio metu aplankomi Lie
tuvos karių kapai, vietos lietuviais ir 
savivaldos atstovais. 

Ministras pabrėžė, kad Lenkijoje 
yra nedaug tokių vietų, kur lietuvių 
bendruomenės ir vietos administra

cijos jėgomis būtų taip rūpestingai 
prižiūrimos Lietuvai svarbios vietos. 

Paminklą ir muziejų pagal išga
les savanoriškai prižiūri vietos gyven
tojai, Myslibužo miesto savivaldybė, 
Lenkijos Lietuvių Bendruomenė. 

Paminklui daug dėmesio skiria 
Lietuvos ambasada Lenkijoje. Jos pa
stangomis 2007 metais sutvarkyta 
aplinka, atliktas remontas. Ateinan
čiais metais numatoma sutvarkyti S. 
Dariaus ir S. Girėno skverą Myslibu-
že ir pastatyti paminklą Lietuvos la
kūnams, taip pat įsteigti S. Dariaus ir 
S. Girėno muziejų Myslibužo koply
čioje. 



DRAUGAS, 2007 m. liepos 17 d., antradienis 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešamais) 

Sh. Perės prisaikdintas naujuoju 
Izraelio prezidentu 

Naujasis Izraelio vadovas Shimon Perės. 

Jeruzalė, liepos 16 d. („Reu-
ters"/BNS) — Naujuoju Izraelio pre
zidentu sekmadienį tapo Nobelio tai
kos premijos laureatas, 83-ejų metų 
Shimon Perės — laikinai einanti pre
zidento pareigas Kneseto pirmininkė 
Dalia Itzik per iškilmingą ceremoniją 
perdavė jam prezidento įgaliojimus. 

Prezidento automobilis, lydimas 
šešių motociklininkų ir šešių raitelių, 
įvažiavo į Kneseto teritoriją Jeruza
lėje. Sh. Perės praėjo pro 72 garbės 
sargybos karių rikiuotę ir padėjo vai
niką prie paminklo žuvusiems karei
viams prie įėjimo į Knesetą. 

Apie 6 vai. 30 min. vai. vakaro 
vietos laiku fanfaros pranešė, kad 
prasideda prezidento inauguracijos 
ceremonija. Sh. Perės prisiekė ištiki
mai ir atsidavęs tarnauti Tėvynei ir 
pasirašė atitinkamą deklaraciją. 

Po to D. Itzik tarė: „Ilgos tarny
bos Izraelio valstybės prezidentui", ir 
dalyvaujantys Kneseto deputatai tris 
kartus choru pakartojo: „Ilgos tarny
bos, ilgos tarnybos, ilgos tarnybos". 

Kalbėdamas Sh. Perės užsiminė 
apie savo senyvą amžių ir pasakė: 

„Jeigu tu sveikas ir sveiko proto, argi 
amžius problema? Aš neskubu nu
mirti. Tačiau ta diena ateis, ir niekas 
nepavėluos į aną pasaulį. Štai kodėl 
reikia dirbti ir neleisti tuščiai laiko." 

Vėliau prasidėjo iškilmingas priė
mimas 9-ojo Izraelio prezidento inau
guracijos proga, į kurį buvo pakviesta 
950 svečių iš viso pasaulio, tarp jų — 
buvę žymūs politikai, užsienio valsty
bių ambasadoriai, artistai. 

81-erių metų naujojo Izraelio 
prezidento žmona Sonya Perės dėl 
sveikatos būklės negalėjo dalyvauti 
prezidento inauguracijos ceremonijo
je Knesete ir ją žiūrėjo savo bute Tel 
Avive per televizorių. 

Anksčiau savo sveikinimus Sh. 
Perės atsiuntė popiežius Benediktas 
XVI. 

Politinę karjerą padaręs kairio
sios Darbo partijos gretose Sh. Perės 
gavo Nobelio taikos premiją už daly
vavimą 1993 metais Osle pasirašant 
Izraelio ir Palestinos išsivadavimo ju
dėjimo vadovo Yasser Arafat tarpinį 
taikos susitarimą. 

Amerikiečiai priesraketinį skydą 
gali statyti vasarį 

Maskva, liepos 16 d. („Reu-
ters'VBNS) — Jungtinės Valstijos 
priešraketinio skydo elementų Len
kijoje statybą gali pradėti 2008 metų 
vasarį, interviu, kurį pirmadienį 
spausdina vienas rusų laikraštis, sa
kė Lenkijos užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas Witold Waszczykowski. 

Washington nori Lenkijoje sta
tyti raketų gaudytuvus, o Čekijoje — 
radiolokatorių kompleksą, kad JAV ir 
jų sąjungininkės būtų apsaugotos 
nuo galimų Irano raketų atakų. 

„Jei iki šių metų rudens pasieksi
me galutinį susitarimą su JAV ir jei 
Kongresas balsuos už visos progra
mos finansavimą, statybos darbai tik
rai gali prasidėti jau kitų metų va
sarį", — laikraščiui „Novyje izvesti-
ja" sakė W. Waszczykowski. 

Lenkijos prezidentas Lech Ka-
czynski vėliau pirmadienį turi susi
tikti su JAV vadovu George W. Bush 
ir susitarti dėl planuojamos prieš-
raketinės gynybos detalių. 

Komentuodamas pareiškimus, 
kad tokios sistemos įrengimo progra
ma kainuoja 4 mlrd. dolerių ir pusę 
šios sumos turi sumokėti Lenkija, W. 
Waszczykowski sakė: „Tai Amerikos 
programa, ir mokėti turi amerikie-
ciai. 

Jis taip pat trumpai aptarė Len
kijos ir Rusijos tarpusavio santykius, 
kurie pastaruoju metu pašlijo dėl kai 
kurių klausimų. 

„Per pastaruosius kelerius metus 
Maskvoje akivaizdžiai varoma Len
kijai priešiška propaganda. Ir mes 
mėginame suvokti, iš kur visa tai at
sirado?", — pareiškė Lenkijos URM 
vadovo pavaduotojas. 

Jis pareiškė nuomonę, kad Mask
va „nesupranta tų integracinių pro
cesų, kurie vyksta transatlantinėje 
erdvėje." 

„Maskva, kaip ir anksčiau, gyve
na pagal seną Lenino principą: 'Kas 
ką?'. Iš čia ir kyla nepasitikėjimas 
Lenkija". 

EUROPA 

LONDONAS 
Didžiosios Britanijos saugumo 

tarnybos mano, kad iki 30 islamisti-
nių kuopelių planuoja atakas, ir stebi 
2,000 įtariamųjų bei dar 2,000 jiems 
prijaučiančiųjų, pranešė naujas sau
gumo ministras. Alan West BBC ra
dijui teigė, kad šis saugumo operaci
jos mastas yra „gana dramatiškas" ir 
pritarė siūlymui pratęsti 28 dienų 
terminą, kurį įtariamieji gali būti lai
komi be kaltinimų. Tai jis pareiškė 
po to, kai birželio gale buvo sužlug
dyti mėginimai Londone ir Glasgovv 
detonuoti automobilius su sprogme
nimis. 

Prie Didžiosios Britanijos amba
sados Čilės sostinėje Santjage nu
griaudėjo sprogimas, pranešė Jungti
nės Karalystės užsienio reikalų mi
nisterija, pridūrusi, kad per sprogimą 
žmonės nenukentėjo ir kad pastatui 
buvo padaryta „minimali žala". Kas 
buvo sprogimo, įvykusio prie amba
sados pastato Čilės sostinėje, tai
kinys. Pasak Didžiosios Britanijos 
užsienio reikalų ministerijos tinkla-
lapio, šioje Pietų Amerikos šalyje 
kasmet apsilanko apie 50,000 britų 
turistų. 

MADRIDAS 
Ispanijos policija per kovos su 

vaikų pornografija operaciją, kurią 
koordinavo Interpolas, areštavo 66 
žmones ir konfiskavo daugiau kaip 
48 mln. nuotraukų ir vaizdo įrašų. 
Tarp sulaikytųjų yra gydytojų, ar
chitektų, advokatų ir mokytojų. Pra
nešama, kad vienas yra neįgaliųjų 
centro darbuotojas. Policija dabar na
grinėja surinktus duomenis, aiškin-
damasi, ar kas nors iš įtariamųjų ne
tvirkino vaikų. 

užėmė JAV mažmeninės prekybos 
milžinė „Wal-Mart", išstūmusi iš vir
šūnės pernykštę lyderę „Exxon Mo
bil", didžiausią JAV naftos gavybos 
įmonę, kuriai šių metų vertinime ati
teko antroji vieta. Didžiausiųjų pen
ketuke taip pat yra Didžiosios Bri
tanijos ir Nyderlandų naftos grupė 
„Royal Dutch Shell", Didžiosios Bri
tanijos „British Petroleum" bei JAV 
automobilių gamintoja „General Mo
tors". 

AZIJA 

DAKA 
Bangladešo sostinėje pirmadienį 

savo namuose buvo areštuota buvusi 
šalies premjerė Sheikh Hasina, kuri 
mėnesiui grąžinta kardomajam ka
linimui, pranešė jos partija. Kol kas 
neaišku, dėl kokių kaltinimų Sh. Ha
sina buvo sulaikyta, bet anksčiau ji 
buvo kaltinama dėl turto prievartavi
mo ir korupcijos savo valdymo me
tais — nuo 1996-ųjų iki 2001-ųjų. 
„Teismas nurodė sulaikyti Hasina 
vienam mėnesiui", — prie Dakos 
teismo žurnalistams sakė Begum 
Motia Chowdhury, „Awami lygos" 
aukšto rango vadovė. 

TOKIJAS 
Centrinę Japoniją pirmadienį, po 

žmonių aukų pareikalavusio žemės 
drebėjimo, sukrėtė pakartotinis 
požeminis smūgis, kurio stiprumas 
buvo 5,6 balo pagal Richterio skalę, 
pranešė meteorologijos agentūra. 
Pakartotinis smūgis užregistruotas 3 
vai. 37 min. po pietų vietos laiku; jo 
hipocentras buvo 10 km gylyje, o epi
centras — netoli Kašivadzakio, pra
nešė agentūra ir nurodė, kad cuna
mio pavojaus nėra. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

NEW YORK 
Naujausiame JAV žurnalo „For

tune'' 500 didžiausių pasaulio įmonių 
2007 metų vertinime pirmąją vietą 

BAGDADAS 
Maždaug 8,000 JAV karių pirma

dienį atakavo įtariamą „ai Qaeda" 
bazę į pietus nuo Bagdado, iš kurios į 
sostinę siunčiami kovotojai. Opera
cijos „Marno lavina" tikslas yra su
laikyti ginklų ir kovotojų srautą į pie
tinę Bagdado dalį, kur JAV ir Irako 
pajėgos ir taip intensyviai su jais ko
voja, sakoma kariškių pranešime. 
Per operaciją kariai sraigtasparniais 
nuskrido į rajoną aplink Eufrato slė
nį, kur yra „ai Qaeda" buveinė. 



8 DRAUGAS, 2007 m. liepos 17 d., antradienis 

Stovykla Dainavoje — tai naujos idėjos 
nuostabus poilsis ir naujos pažintys 

AUDRONĖ SIPAUCIENĖ 
Čikagos lituanistinės mokyklos 
mokytoja 

Štai jau prabėgo kelios savaitės 
nuo 39-osios mokytojų tobulinimosi 
stovyklos Dainavoje, o jos dalyviai vis 
dar prisimena, aptaria ir dalijasi 
įspūdžiais apie kartu praleistą sa
vaitę Dainavoje. Visi vieningai sutin
ka, kad Dainava — tai kampelis Lie
tuvos, su savo kalvom ir kryžiais, su 
Spyglio ežere sprogstančiom baltom 
ir geltonom lelijom, su gitaros daina 
spragsint laužui ir žvaigždėtam 
dangui... 

Esame labai laimingi, kad turė
jome tokią nuostabią galimybę pabūti 
kartu su savo kolegomis, o taip pat 
susipažinti su kitomis lituanistinių 
mokyklų mokytojomis, paskaitų me
tu ne tik dalinomės patirtimi, bet 
ir diskutavome, ieškojome bendrų 
sprendimų, kaip įveikti kai kurias 
egzistuojančias lituanistinių mo
kyklų problemas. Mums įdomu buvo 
klausytis Švietimo Tarybos pirmi
ninkės Daivos Navickienės, kuri turi 

Janina Prialgauskienė ir seselė 
Pranciška po Mišių. 

labai daug patirties, o taip pat šaunių 
idėjų keičiant mokymo metodus ir 
įvedant naujausias technologijas į 
mokymo procesą. Viešnia iš Lietuvos 
dr. Ramutė Skripkienė pasakojo, kaip 
Lietuvoje yra naudojamos infor
macinės ir komunikacinės techno
logijos, taip pat dalinosi patirtimi, 
gauta kitose Europos šalyse. Iš
klausėme ir dar dviejų paskaiti-
ninkių: dr. Rimos Binder ir Laimos 
Apanavičienės, stebėjome parodo
mąją pamoką. 

Kunigas Ričardas Repšys aukoja Mišias. 

Savaitė praėjo labai greitai, nes 
visi buvo labai užsiėmę. Mokytojų 
vaikai turėjo nuostabią programą, 
kurią suorganizavo ir vedė Lemonto 
Maironio lituanistinės mokyklos mo
kytoja Karina Končienė. Vaikai prisi
minė pagrindines kalendorines šven
tes, aiškinosi papročius ir kūrė tų 
švenčių dvasią. Jie mokėsi šokti tau
tinius lietuviškus šokius, vadovau
jami Čikagos lituanistinės mokyklos 
mokytojos Nijolės Pupienės, o per 
stovyklos uždarymą parodė, kad jie 
yra potencialūs 2008 metų Šokių 
šventės dalyviai. Kiekvieną popietę 
jie maudėsi Spyglyje, o vakarais buvo 
vieni aktyviausių bendruose rengi
niuose. O jų būta įvairių ir labai iš
radingų. Po susipažinimo vakaro 
buvo Joninių šventė. Senovinius 
šventės papročius mums priminė 
Čikagos lituanistinės mokyklos mo
kytojos Vida Rupšienė ir Kristina 
Petraitienė. Labai smagu tarp šven
tės dalyvių matyti 3 Jonus ir Janiną. 
Visi apdovanoti ąžuolų vainikais, o 
Janina Prialgauskienė tą vakarą 
tikrai buvo laiminga, nes jai nusi
šypsojo laime rasti „paparčio žiedą". 
Vakaras baigėsi plukdant vainikėlius 
su žvakėmis Spyglyje, šokių aplink 
laužą ir dainų pynia. 

Kartu su mumis stovyklavo ir 
besimokiusių lietuvių kalbą grupė. 
Mus, trečiabangius, labiausiai stebi
no, kad tie žmonės suvažiavo iš 
tolimiausių JAV kampelių — Texas, 
Floridos, Ohio, Indiana, Michigan, 
New Hampshire, Arkansas, kad kai 
kuriems tai jau buvo dvidešimtas 
kartas šioje stovykloje. Įdomu buvo 

klausytis Marko iš Texas pasakojimo, 
kaip jis ieško ir randa savo šaknis 
Gargžduose; kaip Loreta susisiekė su 
dainų kūrėju Romu iš Colorado ir 
paruošė mums siurprizą — dainą 
talentų vakarui „Kiek pasaulyje 
gėlių, tiek pasaulyje tautų, bet Die
vas mums prisakė išlikti betuviu". Si 
daina tapo stovyklos himnu ir per 
stovyklos uždarymą ją kaip viena 
didelė šeima traukė visi — ir jauni, ir 
vyresni, nes dainoje pajutome nuošir
džią meilę Tėvynei ir dainuodami ją 
mintimis buvome ten. 

vyklautojai rinkosi į susikaupimo va
karą. Čikagos lituanistinės mokyklos 
mokytojos Audronė Sidaugienė, Dai
va Jakubauskienė ir Naperville 
mokyklos mokytoja Janina Prial
gauskienė kalbėjo apie ilgą lietuvio 
kelią į tremtį ir atgal, apie stebuk
lingą Dievo dovaną — motinos ran
kas, ir apie kitas, rankas — mylinčias, 
maldaujančias, globojančias ir ku
riančias. Skaidrių, posmų ir muzikos 
pagalba tikslas buvo pasiektas — 
valandėlei kitai pamiršta buitis ir 
pamąstyta apie būtį, prisiminta 
skaudi praeitis, o ašaros vilgė ne 
vieno vakaro dalyvio skruostus... 
Nuostabūs buvo visų sukurti darbe
liai, kuriuos palaimino seselės Pran
ciškos malda ir giesmė. 

Kuo ilgiau buvome kartu, tuo 
geriau supratome, kokie visi stovyk
lautojai kūrybingi, išradingi ir nuo
širdūs. Tai dar kartą patvirtino 
ketvirtadienio talentų vakaras. Čia 
skambėjo ir Čikagos lakštingalų 
ansamblio „Dainavos aidai" balsai, ir 
vaikų išmokti šūkiai, ir jų dainu-o-
jamos dainos. O kulminacija tapo 
visuotinis spektaklis apie meilę. 

Penktadienį žiūrėjome naujau
sius lietuviškus filmus: susipažinome 
su Lietuvos sugrįžimu į Europos 
žemėlapį, su mūsų krepšinio istorija, 
klausėmės populiariausių Lietuvos 
atlikėjų dainų. Šeštadienis buvo 

Besimokančiųjų lietuviškai klasė. 

Daiva Navickienė moko dainuoti. 

Sportinės varžybos antradienio 
vakarą — vandens balionų mūšis, 
kvadrato ir krepšinio varžybos — dar 
kartą suartino kelias skirtingas 
kartas: varžėsi ir dvimečiai, ir jų 
tėvai, ir mamos bei šešiasdešimt
mečiai. Ne karštas vasaros vakaras, o 
sportinės aistros įkaitino orą taip, 
kad po naktipiečių visi išgriuvo ir į 
mankštą jau nedaugelis atsikėlė. 

Buvom labai laimingi, kad kiek
vieną rytą puikią nuotaiką dienai pa
žerdavo ne tik pirmieji saulės 
spinduliai, bet ir viešnios iš Kauno 
Genovaitės Rupšienės kvėpavimo ir 
atsipalaidavimo pratimai. 

Trečiadienio popietės dulkes 
nuplovė vasaros lietus, tarsi simbo
liškai primindamas, kad gyvenime 
visada yra dvi pusės — juoda ir balta, 
džiaugsmas ir ašaros, gimimas ir 
mirtis. Kai paskutiniai lietaus lašai 
gaivino karščio įkaitintą žemę, sto-

skirtas apibendrinimui — mokytojai 
išsidalino kursų pažymėjimus, kuni
gas Ričardas Repšys (Southfield, MI) 
aukojo Mišias, nauji draugai apsikei
tė adresais, o vakare lauke įvyko 
atsisveikinimo vakaras. Visus užbūrė 
Kristinos Petrauskaitės iš Livonia, 
MI dieviškai atliekamas „Švelnu
mas", kojos pačios kilnojosi nuo 
liaudiškų šokių muzikos ir visai 
nesinorėjo, kad ta naktis pasibaigtų. 

Už nuostabią stovyklą dėkojame 
jos organizaciniam komitetui, Švie
timo Tarybai, jos pirmininkei Daivai 
Navickienei ir Lietuvių fondui, re
miančiam lietuvišką švietimą išei
vijoje. Tie, kurie vieną kartą čia atvy
ko, atvyks ir antrą, ir trečią kartą bei 
dar atsiveš ir pulkelį kolegų. Ir tikrai 
būtų smagu matyti kuo daugiau 
mokytojų iš įvairių valstijų. 

Bus daugiau. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS Akiu ligos Oirdies ir kraujagyslių ligos 

KOMPIUTERIS IR 
VAIKO SVEIKATA 

P a g r i n d i n ė e i l u t ė . Nereikia 
tiesti pirštų toli nuo pagrindinės 
eilutės. Kartais klaviatūra yra per 
didelė mažiems pirštams, taigi geriau 
tiesti pačią ranką link klavišų ir 
pirštai nenukentės. 

D a r b a s su pele 

Dabar beveik visi kompiuteriai 
turi pelę. Su pele galima pažymėti ir 
pernešti norimą ženklą, simbolį ar 
tekstą kompiuteryje, tačiau reikia 
žinoti, kaip elgtis. 

Kai kurie vaikai mėgsta laikyti 
pelę suspaudę. Tačiau šis spaudimas 
yra nereikalingas. Dirbant su pele ją 
reikia laikyti lengvai. Spaudžiant 
pelę per stipriai varginama ranka. 

Kompiuterio pelė gali būti per 
didelė mažai vaiko rankutei. Tad rei
kėtų rasti mažesnę pelę arba valdymo 
rutulį. Kaip ir naudojantis klavia
tūra, dirbant su pele, riešus reikia 
laikyti tiesiai. 

Regė j imas i r šviesa 

Langai ir kambaryje esantis 
apšvietimas gali apsunkinti naudo
jimąsi kompiuteriu. Akims labai 
sunku prisitaikyti prie monitoriaus 
skleidžiamos šviesos, kai aplink yra 
tiesioginis spindėjimas. Iš kompiu
terio ekrano turi šviesti maždaug tiek 
pat šviesos, kaip ir iš aplinkos, esan
čios aplink ekraną. Pastačius kom
piuterį taip, kad langai ir šviesa būtų 
ne priešais vaiką, o iš šono, galima 

išvengti problemos. Taip pat prob
lemą išspręs ir langų ar šviesos 
uždengimas ar užtamsinimas. 

Kita problema - kai šviesa yra už 
vaiko nugaros ir ji atsispindi kom
piuterio ekrane. Kai taip atsitinka, 
daug sunkiau perskaityti, kas yra 
parašyta ekrane. Pakeitus ekrano 
padėtį ar šviesos kryptį, būtų leng
viau naudotis ekrane pateikta infor
macija. 

Pe r t r aukos 

Dirbant kompiuteriu ar žai
džiant žaidimus, laikas nepastebimai 
prabėga. Labai svarbu nepamiršti 
padaryti ir kitus darbus. Žmogaus 
kūnas yra nepritaikytas dirbti kla
viatūra, pele ar žaidimo valdymo 
svirtimi ištisas valandas. Reikia pa
daryti pertraukas ir pasitraukti nuo 
kompiuterio kas 30 minučių - ne
priklausomai, ar jaučiamas nuovargis 
ir skausmas, ar ne. O jeigu vaikas 
jaučia skausmą, reikia būtinai pail
sėti. 

Nepaklyski te 

Kibernetinė erdvė ir kompiuteris 
gali būti naudojamas švietimuisi ir 
malonumui, tačiau to negalime pa
lyginti su nuotykiais ir užsiėmimais 
realiame gyvenime. Lai vaikas nepa
siklysta kibernetinėje erdvėje, svar
bu išeiti ir tyrinėti aplinkini pašau-
U-

www.kompirsveikata . l t 

Apgamų turintys žmonės 
lėčiau sensta 

Britų mokslininkai priėjo išvadą, 
jog pagal ant žmogaus kūno esančių 
apgamų skaičių galima nustatyti, 
kaip sparčiai vyksta jo organizmo 
senėjimo procesas, praneša BBC. 

Tyrimas, kuriame dalyvavo 1,87 
tūkst. dvynių, parodė, kad kuo dau
giau žmogus turi apgamų, tuo dides
nė tikimybė, jog jo organizmas ap
rūpintas ypatingais apsaugos nuo 
senėjimo mechanizmais. Šios išvados 
nustebino mokslininkus, nes iki tol 
buvo įrodyta, kad didelis apgamų 
skaičius didina melanomos išsivysty
mo riziką. 

Apgamai paprastai atsiranda 
vaikystėje ir su amžiumi gali išnykti. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. K ano. 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Vidutiniškai ant žmogaus kūno gali
ma priskaičiuoti iki 30 apgamų, bet 
kartais jų skaičius siekia iki 400. 

Mokslininkai nustatė ryšį tarp 
apgamų skaičiaus ir telomerų (chro
mosomų galiukų) ilgio - būtent jie ir 
yra žmogaus širdies, raumenų, kaulų 
ir arterijų senėjimo indikatoriai (kai 
telomerai per daug sutrumpėja, 
ląstelė nebesidalija ir žūsta). 

Sulyginę dvynių apgamų skaičių 
ir telomerų ilgį, mokslininkai priėjo 
prie netikėtų rezultatų: biologinio 
amžiaus skirtumas tarp dvynių, tu
rinčių 100 apgamų, ir tų, kurie jų 
turi ne daugiau kaip 25, sudaro 6-7 
metus. 

„Mūsų tyrimų rezultatai buvo 
tiesiog stulbinantys. Pirmą kartą 
buvo įrodyta, kad žmonės, turintys 
daugiau apgamų, nors ir rizikuoja 
susirgti odos vėžiu, kita vertus, gali 
nugyventi ilgiau". 

Tuo tarpu britų onkologų many
mu, tyrimų rezultatai dar turi būti 
patvirtinti, praneša BBC. 

Pagal ELTA 

SKELBIMŲ 
SKYRIAUS 

TEL 773-585-9500 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBlTTi ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

D R . JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D„ S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Anher Ave. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

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

VIKDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.illlnolspain.com 

O O O w w w . d r a u g a s . o r g Q Q Q 
„ D R A U G A S " I n f o r m u o j a , „ D R A U G A S " f o r m u o j a ; 

„ D R A U G A S " : i š e i v i j o s i r L i e t u v o s j u n g t i s ! 

ŽIV ir AIDS pasaulyje 
O p e r u o d a m i sus iže idž ia , 

b e t t a i s l ep ia 

Per mokymosi rezidentūroje lai
kotarpį beveik visi chirurginio profi
lio rezidentai įsiduria adata ar susi
žeidžia kitu chirurginiu instrumentu 
- rodo JAV atlikti tyrimai. Moksli
ninkai apklausė 699 medicinos insti
tutų absolventus: daugiau kaip 99 
proc. jų patyrė traumas darbo vietoje, 
kai net 53 proc. jų pacientų buvo 
užsikrėtę per kraują plintančiomis 
infekcijomis (Žiy žmogaus imuno 
deficito virusu, hepatitais B ar C ir 
kt.). Apie 51 proc. apklaustųjų nepra
nešė apie traumą, 42 proc. dėl laiko 
stokos. 

Įsidūrus adata ar kitaip susižei-
dus ir įvertinus užsikrėtimo ZIV 
riziką, tikslinga skirti poekspozicinę 
ŽIV profilaktiką antiretrovirusiniais 
vaistais, kuriuos reikia pradėti var
toti kuo anksčiau po įvykio. Nors 
tokia poekspozicinę profilaktika ne
garantuoja visiškos apsaugos, tačiau 
reikšmingai sumažina ŽIV perdavi
mo riziką. 

Tyrimo autoriai mano, kad su-
sižeidimų riziką galima sumažinti 
dažniau taikant procedūras „be 
skalpelio" bei didinant slaugytojų 
skaičių tam, kad gydytojai būtų ma
žiau perkrauti darbu. 

M u i t i n ė b e p r e z e r v a t y v ų 
n e p r a l e i d ž i a 

Įvažiuodami į Baltarusijos teri
toriją vairuotojai muitinėje privalo 
parodyti prezervatyvus - šią sensa
cingą naujieną pranešė internetinis 
leidinys www. nrs.ru. 

Su nauja Baltarusijoje galiojančia 
tvarka yra susipažinę ne visi ir 
daugelis ją supranta kaip pokštą. 
Dvasininkas Piotr Mrošik iš Liub-
lijanos su keistu valdžios reikalavimu 
susidūrė vykdamas laikyti mišių. 
„Buvo labai nepatogu. Įsivaizduokite 

mano reakciją, kai degalinėje teko 
prašyti pakelio prezervatyvų," -
pasakoja Piotr Mrošik. 

Neįprastas reikalavimas j au 
paskatino verslą, nes prezervatyvų 
kainos prie muitinės stipriai pakilo. 
Pažymėtina, kad toks reikalavimas 
taikomas tik tiems, kurie važiuoja 
automobiliu. Keliaujantiems lėktuvu 
ar traukiniu prezervatyvų deklaruoti 
nereikia. 

Užsikrėtusiam asmeniui 
persodinti plaučiai 

Palermo (Italija) Medicinos insti
tuto gydytojai pirmieji pasaulyje per
sodino plaučius ŽRf užsikrėtusiam 
vyrui. Jis sirgo nepagydoma plaučių 
liga, todėl persodinti plaučius jam 
buvo būtina tam, kad jis išgyventų. 
Pasak Italijos nacionalinio t r ans 
plantacijos centro direktoriaus A. N. 
Kosta, anksčiau buvo manoma, kad 
užsikrėtusiesiems ŽrV negalima per
sodinti organų, tačiau pastaruoju 
metu, taikant ZYf ligos antiretro-
virusinį gydymą, tai tapo įmano
ma. 

Tik t rečda l iu i užs ik rė tus ių jų 
pasaulyje p r i e i n a m a s g y d y m a s 

2006 metais ŽPv7 ligos antiretro-
virusinį gydymą gavo tik du milijonai 
ŽIV užsikrėtusiųjų iš septynių. Tai 
sudarė maždaug 28 proc. visų tų, 
kuriems minėtas gydymas yra būti
nas. Daugiausiai su ŽrV gyvenančių 
žmonių yra Indijoje (gydymą gauna 7 
proc), Pietų Afrikos Respublikoje 
(gydymą gauna 18 proc.), Nigerijoje 
(10 proc.). 

Pagal užsienio agentūrų prane
šimus „ŽIV ir AIDS pasaulyje" parengė 
Lietuvos AIDS centro specialistai 

Dėkojame P r a n e i Š lut ienei už 
suteiktą informaciją. 

http://www.kompirsveikata.lt
http://www.illlnolspain.com
http://www.draugas.org
http://nrs.ru
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Gegužinė Lemom 

Lemont apylinkės pirmininkė Irena Vilimienė (viduryje) su savo pagal
bininkėmis džiaugiasi pasisekusia gegužine. 

Liepos 15 d. geras oras, saulutė sukvietė žmones į JAV LB Lemont 
apylinkės organizuotą gegužinę. 

Apylinkės pirmininkei Irenai Vilimienei ir LB Lemont tarybos aktyviems 
nariams darbo tikrai netrūko: reikėjo pasirūpinti, kad svečiai būtų užimti, 
pavalgydinti, pašokdinti ir kad mažieji nenuobodžiauty. Tad ir sukosi visi 
kaip galėjo - kas bilietus pardavinėjo, kas cepelinais vaišino, kas alutį 
pilstė. Norintys kavutės ir pyragaičių taip pat liko nenuskriausti - ruošė
jams šauniai talkino „Bravo" kavinės darbuotojai. 

O gausiai susirinkę dalyviai - kas mėgavosi geru oru, kas Laukaičiu 
medų pirko, kas klausėsi daktarės Romualdos Johnson patarimų, kas 
suvenyrais gėrėjosi. O pasišnekučiavę iki valiai ėjo šokti. Ir sukosi poros, 
o muzikantai vis grojo ir grojo. PasišokusiuJŲ laukė įvairiausi konkursai, 
kuriuose taip pat daugelis susirinkusiųjų dalyvavo. 

Mažieji taip pat neliko nuskriausti - linksmas, margaspalviais rūbais 
akį traukiantis klounas iš balionu darė įvairiausias figūrėles, o jau nuos-
ta-bos ir juoko vaikams! Kaip tas dėdė taip sugeba!? 

Juokas, kalbos, muzika aidėjo Lemont iki vakaro. Ir aš ten buvau, ke
letą akimirkų įamžinau ir jums siūlau pasižiūrėti, kad kitą kartą organi
zuojamos gegužinės nepražiopsotumėt. 

Laima Apanavičienė 

V. Jagminas svečius vašino „Bravo" pagamintais cepelinais. 

Lemont apylinkės iždininkas Ro
mualdas Kronas atidžiai stebi, kas 
vyksta aplinkui. Smagu vaikams su klounu. 

Sukasi šokėjų poros. Svečių Lemont gegužinėje netrūko... 
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A t A 
VALENTINA ŠERKŠNIENĖ 

VAITKEVIČIŪTĖ 
Mirė 2007 m. liepos 13 d., sulaukusi 80 metų. 
Gimė Lietuvoje. Gyveno Lockport, IL, anksčiau Čikagoje, Mar-

ąuette Park apylinkėje. 
Nuliūdę liko: sūnus Arthur su žmona Cathy; sūnus Robert su 

žmona Laurie; anūkai Patti ir Michael; sesuo Birutė Sepskienė su 
vyru Ilmar ir šeima. 

A.a. Valentina buvo žmona a.a. Bruno. 
Velionė pašarvota antradienį, liepos 17 d. nuo 2 v. p. p. iki 9 v. 

vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. 
(arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 18 d., 9:30 v. ryto Petkus 
Lemont laidojimo namuose. Iš laidojimo namų a.a. Valentina bus 
atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 v. r. bus 
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių 
Tautinėse kapinėse. ^ 

Nuoširdžiai kviečiame draugus, gimines ir artimuosius dalyvau
ti laidotuvėse. 

Liūdinti šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com 

Skausmo prislėgta Lapatinskų šeima, gyvenanti Seattle, 
praneša giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2007 m. liepos 
11d. netikėtai mirė mylimas vyras, brangus sūnus ir anūkas 

A t A 
LUCAS HAGAN 

Lucas, 25 metų amžiaus, buvo neseniai baigęs University of 
Portland ir dirbo finansų analitiku Boeing bendrovėje, Seattle. 

Nuliūdę liko: žmona Stacey-Anne Koellner, tėvai Dalia Lapatins-
kaitė-Hagan ir Roger Hagan, senelis - Lietuvos garbės konsulas Vy
tautas Lapatinskas, pusseserės Danos Mikėnienės ir pusbrolio Po
vilo Varnaičio šeimos Čikagoje bei kiti giminės Amerikoje ir Lie
tuvoje. 

Laidotuvės vyks liepos 19 d. Sacred Heart bažnyčioje, Bellevue, 
netoli Seattle. 

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Lietuvos Dukterų draugijai, PO. 
Box 3569 Lacey, Washington 98509-3569 arba University of Wa-
shington Foundation, Baltic Program Fund, c/o Dept of Scandina-
vian Studies, University of Washington, Box 353420, Seattle, WA 
98195-3420. 

Liūdint i šeima 

A t A 
JONUI RUGELIUI 

iškeliavus į Amžinybę, jo žmonai ONUTEI, skaudžios 
netekties valandoje, reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Jonas ir Elzė Indriūnai 

SŪNAUS ir BROLIO netekties valandą, nuoširdžiai 
užjaučiame mielą GILLESPIE šeimą. 

Atrodo, žinom išėjimo neišvengiamybę, bet tai visada 
užklumpa skaudžiai ir netikėtai. Nėra pasaulyje tokių 
žodžių, kurie numalšintų jūsų skausmą, kaip ir nėra 
žodžių, kuriais galėtume jus paguosti, kad skausmas tuoj 
pat išnyktų. 

Su gilia užuojauta — 
„Žaltvykslės" teatro sambūris 

Smagu susitikti su bičiuliais. 

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

•Vyresniųjų lietuvių centre 
„Seklyčia" liepos 18 d. 2 vai. p. p. tra
dicinės popietės metu .lankysis sve
čias iš Lietuvos - Kauno jėzuitų gim
nazijos direktorius kun. Gintaras Vit
kus, SJ. Maloniai kviečiame visus į 
susitikimą. Po to - skanūs pietūs. 

•L iepos 18 d., trečiadienį, 9 vai. 
v. skaitytojus kviečiame prie televi
zorių ekranų. 11 kanalu (WTTW) ga
lėsite pamatyti režisierių - lietuvių 
kilmės Marytės Kavaliauskaitės ir 
Seth Schneidman bei prodiuserės 
Chantal Bernheim sukurtą doku
mentinį filmą „David Hockney: The 
Colors of Music" iš serijos ,,American 
Masters". David Hockney garsus dai-
4ininkas, operų scenografijų kūrėjas, 
be galo savita ir originali asmenybė. 
Filmas bus kartojamas liepos 20 d. 
tuo pačiu kanalu 3 vai. p.p. 

•L iepos 19 d., ketvirtadienį, 5 -
7 vai. v. „Healthy Food Lithuanian 
Restaurant" (3236 S. Halsted St., 
Chicago) lietuvių kilmės knygos au
torė Jeannette Swist susitiks su skai
tytojais ir pasirašinės savo knygoje 
,,Back of the Yards". J. Swist knyga 
apie lietuvius, kažkada gyvenusius 
jos kaimynystėje. Autorė tikisi, kad, 
perskaičius knygą, ne vienam kils no
ras nuvykti pasižiūrėti vietovės, kur 
1910-aisiais kūrėsi lietuviai. 

•ALRK Moterų sąjungos 3-oji 
kuopa liepos 21 d., šeštadienį, 1 vai. 
p. p. „Seklyčioje" rengia pabendravi
mo ir atsisveikinimo su kun. Arvydu 
Žygu pietus. Kviečiame visus - nares 
ir svečius - dalyvauti. 

•Lietuvių evangelikų liuteronų 
„Tėviškės" parapija praneša, kad pas

kutinės pamaldos su Šv. Vakariene 
„Tėviškės" bažnyčioje (6641 Troy St., 
Chicago) vyks liepos 22 d., sekmadie
nį, 10 vai. r. Po pamaldų - pietūs ir 
pabendravimas. Auka - 20 dol. Lie
tuvių evangelikų liuteronų „Tė
viškės" parapijos pamaldos naujojoje 
šventovėje - St. James Lutheran 
Church (5129 S. Wolf Road, Western 
Springs, IL) vyks liepos 29 d., sekma
dienį, 11:30 vai. r. Tel. pasiteiravi
mui: 708-567-9044 (kun. Liudas Mi
liauskas) 

IŠAUTI m rou 

•Lietuvių tautinių šokių institu
tas (LTSI) kviečia visus narius, garbės 
narius ir rėmėjus į visuotinį narių su
važiavimą, kuris įvyks šių metų rugpjū
čio 15 d., trečiadienį, Dainavos stovyk
lavietėje, šokių kursų metu, 7:30 vai. v. 
Suvažiavime gali dalyvauti tik pilna
teisiai nariai, susimokėję 2007 metų na
rio mokestį. Papildomą informaciją apie 
šokių kursų registraciją, suvažiavimo 
detales Lietuvių tautinių šokių institu
to nariai, garbės nariai ir rėmėjai ras 
LTSI žiniaraštyje Nr. 47, kuris bus vi
siems išsiuntinėtas. Turint klausimų, 
prašom kreiptis į pirmininkę Dan
guolę Razutytę-Varnienę tel. 818-249-
7574, ei. paštas: spindulys@aol.com 
arba į sekretorę Vidą Brazaitytę 
tel. 708-280-8678, ei. paštas: 

vidabrazaitis@hotmail.com 

•„Chicago-Vilnius Sister Cities In
ternational" programa ieško pedagogo 
edukacinei veiklai plėtoti. Reikalavi
mai: asmuo turi šiuo metu dirbti moky
toju Čikagoje, o anksčiau yra dirbęs mo
kytoju Lietuvoje. Tel. pasiteiravimui: 
773-582-6500 (Rita). 

Skaitytojų dėmesiui 
Skelbiame Dainų šventės Lietuvoje 
nuotraukos konkursą 

Nuotraukas (5x7) galite atsiųsti paštu: 
„Draugo" redakcija, 4545 W. 63rd St, Chicago, IL 60629 

arba 
internetu (jpg, ne mažiau kaip 900 pixels) adresais: 

redakcija@draugas.org 
laimaa@draugas.org 

Nuotraukų su autoriaus vardu, pavarde ir nuotrau
kos pavadinimu lauksime iki rugsėjo 1 d. 

Nuotrauka konkursui 

Vaikai B Trakų Dainų Šventėje. Ramunės Kubfliūtės nuotr. 

LIETUVOS MEDIKAI IR JAV NACIONALINIAI 
SVEIKATOS INSTITUTAI APTARĖ ATEITIES 

BENDRADARBIAVIMĄ 

Sveikatos apsaugos ministro Rim
vydo Turčinsko vadovaujama delega
cija liepos 11-13 dienomis viešėjo 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Mary-
land valstijoje. 

R. Turčinskas susipažino su JAV Na
cionalinių sveikatos institutų (Natio
nal Institutes of Health) veikla bei pri 
statė Lietuvoje vykdomus biomedici-
ninius tyrimus. 

Vizito metu Lietuvos Sveikatos ap
saugos ministras R. Turčinskas susitiko 
su JAV Nacionalinių sveikatos institutų 
direktoriumi dr. Ellias Zerhouni ir ap
tarė bendradarbiavimo galimybes 
medicininės informacijos, informacinių 
technologijų diegimo, širdies krauja
gyslių, onkologinių ir kitų susirgimų 
srityse. 

Vizito metu Lietuvos medikų dele
gacija pristatė savo vykdomus tyrimus 
šešių JAV medicinos institutų vadovams. 

LR Sveikatos apsaugos ministras 
Rimvydas Turčinskas 

Liepos 13 d. Sveikatos apsaugos ministras R. Turčinskas susitiko su 
JAV Sveikatos departamento vadovais. Susitikimo metu buvo aptartas 
sveikatos sistemų funkcionavimas. 

Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionaliniai sveikatos institutai jungia 
27 medicinos mokslo įstaigas. 

Vizitą padėjo surengti LR ambasada Washington, DC. 

Lietuvos partizanų globos fondas Lietuvių dailės muziejuje liepos 
15 d. surengė Nijolės Gaškaitės knygos „Pasipriešinimo Istorija 
1944-1953 metai" sutiktuves. Tai jau antrasis šios knygos leidimas. 
Knygai išleisti fondas skyrė 70,000 dol. Leidinys nemokamai bus dali
jamas Lietuvos aukštosioms ir vidurinėms mokykloms. Ja nemokamai 
gaus ir visos Lietuvos bibliotekos. 

Sutiktuves pradėjo Leonas MaskaliGnas, pakvietęs pasisakyti 
prof. Vytautą Černių. Knygą pristatė ir savo prisiminimais dalijosi 
buvęs partizanas Povilas Vaičekauskas. Partizanų eiles ir ištrauką Iš 
knygos perskaitė Miglė Tauragytė. 

Nuotraukoje iŠ kairės: Antanas Paužuolls, Leonas Maskaliunas, 
skaitovė Miglė Tauragytė, Vytautas Gaižutis, Marija Remienė Ir pre
legentas Povilas Vaičekauskas. 

Laimos Apartavičienės nuotr. 

JAV LB Vidurio Vakarų apygarda 
liepos 29 d., sekmadienį 

Pasaulio lietuvių centro sodelyje, Lemont 
ruošia 

METINĘ GEGUŽINĘ 
Pradžia 12 vai. p. p. 

Kviečiame atvykti. L 

Visus džiugins skanus maistas, 
gaivūs gėrimai ir skambi muzika. 
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