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Misijos dalyviai pranoko tikslus 

„Misija Sibiras" dalyviai: Jurgita Šilinskaitė, Miroslavas Monkevičius, Gintautas 
Alekna, Tadas KvasillUS. Gedimino Baltuškos (ELTA) nuotr. 

Ieva Zubavičiutė 
Alfa.lt 

Šių metų jaunimo ekspedicija į 
Sibirą baigėsi. Dar nemiegoję „Misija 
Sibiras 2007" dalyviai pirmadienio 
rytą, prieš porą valandų išlipę iš trau
kinio Maskva-Vilnius, atskubėjo pa
sidalyti dar šviežiais įspūdžiais, patir

tais išgyvenimais ir pasakojimais apie 
lietuvių tremtinių kapų tvarkymą Si
bire. 

Šiais metais vyko jau ketvirtoji 
Lietuvos jaunimo organizacijų tary
bos (LiJOT) inicijuojama ekspedicija 
į Sibirą, per kurią, kaip sako patys or
ganizatoriai ir dalyviai, skatinamas 
Lietuvos jaunimo patriotiškumas ir 

tautiškumas. Į antrus metus organi
zuojamą ekspediciją išvyko 22 daly
viai: 17 jaunimo atstovų ir 5 žurna
listai, verslo atstovai bei ekspedicijos 
iniciatorius Vygaudas Ušackas su sū
numi. 

20 dienų trukmės kelionę baigė 
17 jaunuolių (kiti dalyviai dėl įtemp
to darbo grafiko Sibiro platybėse iš
buvo šiek tiek trumpiau), kurie buvo 
atrinkti net iš 600 norinčiųjų. La
biausiai motyvuoti ir tinkamiausi 
kandidatai buvo atrinkti po dviejų 
etapų, per kuriuos jiems teko pasi
tikrinti savo jėgas bandomajame žy
gyje po Dzūkijos miškus. 

Kaip sako LiJOT prezidentas 
Miroslavas Monkevičius, ekspedici
jos dalyviai didžiąją dalį kelionės ke
liavo pėsčiomis, todėl buvo būtinas 
fizinis pasiruošimas. Dzūkijos miš
kai, palyginti su Sibiro pelkėmis -
vaikų žaidimai. „Misija Sibiras" da
lyviai aplankė Krasnojarsko kraštą, 
pėsčiomis nukeliavo per 110 kilomet
rų, braidė po pelkes, buvo apkan
džioti dar neregėtų vabzdžių ir ban
dė nepasiklysti Nukelta į 6 psl . 

Konservatoriai skriaudė žurnalistus 
Vilnius, rugpjūčio 20 d. (BNS) — 

Konservatorių sąskrydžio Giruliuose 
dalyviams užsipuolus Pirmojo Balti
jos kanalo ir „Lietuvos ryto" žurna
listus, linksmybės baigėsi ikiteismi
niu tyrimu. 

Kaip pirmadienį rašo dienraštis 
„Klaipėda", šeštadienį vienas konser
vatorius ir sąskrydžio svečias politi
kos apžvalgininkas Audrius Bačiulis 
„areštavo" Pirmojo Baltijos kanalo 

praktikantą Maksimą Popovą. Jie iš 
praktikanto atėmė vaizdo kamerą, 
mobiliojo ryšio telefoną ir uždarė M. 
Popovą viename iš namelių. 

Du akivaizdžiai neblaivūs vyrai 
reikalavo atiduoti vaizdo kasetę, gra
sino sudaužyti kamerą. Žurnalistą iš
laisvino renginio organizatorius, Tė
vynės sąjungos Klaipėdos skyriaus 
narys, Kęstutis Gabšys. 

Apie 8 vai. vakaro nuo neblaivių 

vyrų nukentėjęs M. Popovas sugrįžo į 
politikų stovyklavietę kartu su M. 
Andrijanovu, kad išsiaiškintų įvykio 
aplinkybes. 

Iš miško netikėtai išniro dieną su 
M. Popovu konfliktavę vyrai. Vienas 
jų riebė už vaizdo kameros, pradėjo ją 
laužti per pusę. Tuo pat metu politi
kos apžvalgininkas Audrius Bačiulis 
iš už nugaros puolė smaugti lrytas.lt 
operatorių Bronių Beinoravičių. 
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Š i ų m e t i n i s v isuo t in is 
L ie tuvos Vyčių Seimas 

Ellie Nakrosis, naujai perrinkta Lietu
vos Vyčių centro valdybos pirmininkė 
(National President). 

Faustas Strolia 
Trečiadieni, rugpjūčio 1 d., dele

gatams buvo suteikta proga aplan
kyti ištaigingus rūmus Newport, RI 
ir pavalgyti lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčios salėje vėžių pietus. 

Ketvirtadienio rytą dalyvavome 
seimo atidarymo mišiose, kurios bu
vo laikomos prie viešbučio netoliese 
esančioje gražioje Mūsų Viešpaties 
(Our Savior) koplyčioje, kuri prik
lauso Atgailos vienuolijai (Friars of 
Atonement). Mišias laikė prelatas 
Albertas Kontautas (Mgsr. A. Con-
tons), per visas seimo dienas skaitęs 
gilius pamokslus, koncelebmojant 
juos su kun. Mykolu Janiūnu, kun. 
Steponu Žuku, kun. Mykolu Sala, SJ 
ir diakonu Vytu Paškausku. Jėzui
tas kunigas Mike Sala, New York, 
Metropolitan ligoninės kapelionas, 
vėliau atvykęs i posėdžių salę. iškal
bingai pasveikino seimo delegatus. 

Delegatai kas rytą rinkosi Mi
šioms minėtoje, nors ir tamsokoje, 
bet labai jaukioje koplyčioje. Daly
vaudami aktyviai ir maldose, ir gies
mėse, jie prisiminė brangią šalį Lie
tuvą. Nukelta i 4 psl . 
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Lietuva turės 
policijos atašė 
Airijoje 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (BNS) 
— Lenkijoje nebeliks Lietuvos polici
jos atašė, tuo tarpu Airijoje tokio pa
reigūno prireikė. 

Lietuvos policijos atašė Lenkijoje 
paskirtas 2003 metais. Pasibaigus 
trejų metų kadencijai buvo įvertintas 
tokių pareigų poreikis ir nuspręsta, 
kad esant sklandžiam Lietuvos ir 
Lenkijos teisėsaugos institucijų ben
dradarbiavimui policijos atašė nėra 
reikalingas. 

Tuo metu Airijoje gyvenančių 
lietuvių nusikalstamumas bei kiti 
teisės pažeidimai kelia nerimą ne tik 
šio šalies piliečiams, bet ir Airijos 
Lietuvių Bendruomenei. 

2006 metų gegužės mėnesį Lie
tuvos ambasada Airijoje kreipėsi į Vi
daus reikalų ministeriją bei Lietuvos 
policijos generalinį komisarą Vytautą 
Grigaravičių dėl Airijoje gyvenančių 
lietuvių nusikalstamumo, taip pat jų 
patiriamos žalos. 

Panašus kreipimasis buvo gau
tas ir iš Airijos Lietuvių Bendruome
nės —jame prašoma suaktyvinti Lie
tuvos ir Airijos teisėsaugos instituci
jų bendradarbiavimą bei apsvarstyti 
galimybę dėl Lietuvos policijos atašė 
Airijoje paskyrimo. 

Airijos statistikos tarnybos 2006 
metų gyventojų surašymo duomeni
mis, šalyje gyvena 24,600 lietuvių, 
nors neoficialiai manoma, kad jų yra 
apie 120,000. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

VEIDO ODOS PRIEŽIŪRA 
SKIRTINGAME AMŽIUJE 

Oda auga ir vystosi kar tu su pa
čiu žmogumi. Vaikystėje ji būna lygi 
ir švelni, jaunystėje tampa stangres
nė ir riebesnė, o sulaukus brandaus 
amžiaus, pasidaro sausa ir plona. 
Odos senėjimas - normalus procesas, 
tačiau, t inkamai prižiūrint odą, 
senėjimo procesus galima atitolinti. 
Kaip prižiūrėti odą bėgant metams 
pagal odos tipus, pasakoja gydytojas 
dermatologas Juozas Valatka. • 

20-30 m e t ų 

Normal ia i odai reikia mažiau
siai priežiūros, tačiau blogai prižiūri
ma ji gali keistis įvairiu metų laiku. 
Tokiai odai t inka prausimasis minkš
tu kambario temperatūros vandeniu; 
po prausimosi tampa lygi. Ją reikia 
saugoti nuo kenksmingo aplinkos po
veikio, periodiškai valyti ir drėkinti. 
Naudoti švelnias valomąsias priemo
nes, lengvus drėkinamuosius kremus 
su mažu riebalinių medžiagų kiekiu. 

Sausa o d a dažnai suteikia nema
lonius pojūčius ir fizinį nepatogumą, 
todėl priemones reikia rinktis ypač 
atidžiai. Pagrindinė taisyklė - jos turi 
būti be alkoholio. Naudoti švelnius, 
daug maitinamųjų medžiagų turin
čius kremus , drėkinamuosius kre
mus, švelnias valomąsias priemones 
su maitinamųjų medžiagų priedais, 
augaliniais aliejais, tonizuojamuosius 
gelius. Patar iama kartą per savaitę 
pasidaryti sausai odai skirtą kaukę, 
atkuriančią drėgmės pusiausvyrą. 

Riebi o d a reikalauja daug prie
žiūros, kadangi ją dažnai beria, atsi
randa uždegiminių spuogų ir odos 
paraudimų. Si oda yra storesnė nei 
kito tipo, todėl jos priežiūrai reikia 
naudoti stipresnes priemones. Odos 
valymui reikia skirti ypatingą dė
mesį: kruopščiai valyti specialiomis 
pr iemonėmis ir s tengt is neliesti 
rankomis, kad nepatektų nešvarumų 
ir nesusidarytų uždegimai. Prauskite 
odą specialiu prausikliu, muilu, 
putomis a r želė. Nupraustą ir nu
sausintą veidą papildomai nuvalykite 
šiek tiek alkoholio turinčiu tonikų. 
Tuomet tepkite veidą specialiai rie
biai veido odai skirtu kremu, ypač 
t inka gydomieji kremai (antibak-

terinio poveikio, slopinantys užde
gimą). Patariama kartą per savaitę 
švelniai nuvalyti odą specialiu veido 
šveitikliu bei pasidaryti poras su
traukiančiąja kaukę. Nenaudokite 
veido šveitiklio dažnai, jei yra pūlin
gų spuogelių, - tai uždegimą gali dar 
labiau suintensyvinti. Giluminį veido 
valymą galite atlikti tik pas profeso-
nalų kosmetologą. Toks valymas gali
mas tik kartą per pusę metų. 

Mišr i o d a pasižymi normalios 
arba sausos odos tipu skruostų, akių 
ir riebaus tipo kaktos, nosies ir 
smakro srityse, todėl atskiroms odos 
sri t ims reikalinga skirtinga prie
žiūra. Ryte riebius odos plotelius 
suvilgykite poras sutraukiančiu losi-
jonu arba tonikų, o likusiąją veido 
dalį patepkite kosmetiniu pieneliu 
arba drėkinamuoju kremu. Vakare 
odą valykite kosmetiniu pieneliu, 
riebius odos plotelius suvilgykite losi-
jonu arba tonikų, o sausus patepkite 
gydomuoju kremu. Tokie kremai daž
niausiai normalizuoja riebalų kiekį 
odos paviršiuje. Kartą per savaitę 
riebiąją veido odą nuvalykite šveitik
liu ir pasidarykite valomąją kauke, o 
skruostams - maitinamąją arba drė
kinamąją kaukę. Nenaudokite kos
metikos priemonių, skirtų riebioms 
Yeido odos zonoms, skruostams ir 
akių zonai, nes riebiai veido odai skir
ta kosmetika gali dirginti sauso arba 
normalaus veido odos tipo plote
lius. 

Reiktų įsidėmėti, kad, nepaisant 
amžiaus ir odos tipo, prižiūrint odą 
ypač svarbi yra visavertė mityba, 
pakankamas vitaminų kiekis, poilsis 
ir miegas. 

30-50 metų 

Normali oda bėgant metams 
netenka elastingumo ir natūralaus 
spindesio. Ji papilkėja ir išsausėja, 
ima sparčiai formuotis raukšlės. Odai 
išsausėjus, dėl amžiaus pirmenybę 
reikia teikti kosmetikai, kurioje yra 
panašių į steroidus augalinių me
džiagų, antioksidantų ir medžiagų, 
stimuliuojančių biosintezę (juodų 
ikrų homogenizatas, aminorūgštys ir 
kt) . Svarbų vaidmenį vaidina ir 

Panevėžio apskrities ligoninėje — 
chemodializės skyrius 

PRANĖ ŠLUTIENĖ 
Lithuanian Mercy Lift 
sveikatos švietimo direktorė 

Dar vienas didžiulės ligoninės 
skyrius panaudotas tinkamai — nau
jai suremontuotose patalpose pir
mame aukšte įsikūrė chemodializės 
skyrius, lengvai pr ie inamas ser
gantiems pacientams, lengvai priva
žiuojamas nemažos apskrities gyven
tojams. Dialize gydomų pacientų gy
venamosios vietos yra: Biržai, Pasva
lys, Pakruojis, Rokiškis, Kupiškis, 
Radviliškis, Šeduva, Utena, Anykš
čiai ir Kėdainiai. 

Darbštus ir energingas Panevė
žio apskrities ligoninės direktorius 
gyd. Česlovas Gutauskas naudoja 
Vyriausybės, Europos Sąjungos pini
gus aptarnaujant sergančiuosius, 
ugdant sveikata, palengvinant pilie
čių gyvenimą. 

Chemodializės skyriui vadovauja 
nefrologė dr. Marija Sakalauskienė, 
kurios darbuotojai man aprodė ir 
paaiškino skyriaus veiklą. Skyriuje 
yra 19 švariai baltomis paklodėmis 
paklotų lovų. 2005 m. ligoninėje at
likta 7,621 chemodializės procedūrų. 
Be dr. Sakalauskienės skyriuje dirba 
dar dvi nefrologės ir viena vaikų 

vaisių rūgštys, kadangi, naujausiais 
mokslo duomenimis, jos paskatina, 
suaktyvina ir riebalų, ir kolageno, ir 
elastino bei hiarulono rūgšties sin
tezę. Stenkitės nevalyti odos šiurkš
čiais valikliais ir nenaudokite kos
metikos priemonių, turinčių alkoho
lio, jos tik dar labiau išsausins drėg
mės stokojančią odą. Kruopščiai rū
pinkitės paakių oda. Venkite muilo ir 
dezinfekuojamųjų priemonių, kurios 
sausina odą akių srityje. 

Sausa oda praranda dar dau
giau drėgmės. Išryškėja raukšlelės, 
retsykiais odą tempia. Dėl pablogėju
sios kraujotakos mažėja tarpląstelin
ių riebalų, silpnėja fermentinių sis
temų aktyvumas ir lėtėja epidermio 
atsinaujinimas. Sausos odos priežiū
rai ypač svarbus tausojamasis valy
mas ir geras drėkinimas bei maitini
mas. Šiam odos tipui reikia kruopš
čios priežiūros ir gerų kosmetinių 
priemonių, skirtų būtent sausos 
brandžios odos tipui, kadangi oda 
tampa dar jautresnė. Reikia nepa
miršti pasirūpinti ir paakių oda bei 
lūpomis. Sausą odą vyresniame am
žiuje būtina saugoti nuo saulės, vėjo, 
šalčio. 

Riebi oda normalizuojasi ir daž
nai tampa mišraus ar sauso tipo. 
Tačiau ji vis tiek rečiau raukšlėjasi ir 
paprastai lėčiau senėja. Tonusas 
sumažėja, atsiranda polinkis į 
uždegimus. 

Mišri oda tampa sausesnė, pra
randa elastingumą, pasirodo raukš
lelių. Tokią odą reikia prižiūrėti spe
cialiomis brandžiai odai skirtomis 
intensyviomis kosmetikos priežiūros 
priemonėmis, kad būtų palaikoma 
nuolatinė odos drėgmė. Odą reikia 
gausiai maitinti ir drėkinti. 

Daugiau nei 50 metų 

Visu tipų oda pasidaro plona, 
sausa, nelygi, todėl reikėtų prižiūrėti 
kaip brandžią sausą odą. Patariama 
naudoti kremus su augaliniais alie
jais, sojų baltymais, jūros dumbliais, 
hialiurono rūgštimi, kofermentu 
Q10, vaisių rūgštimis, pasidaryti 
maitinamąsias kaukes. Jei oda labai 
sausa, rekomenduojamos aliejinės 
kapsulės veidui. Ypatingą dėmesį 
skirti paakių odai. 

Vyresniame amžiuje riebi oda su 
ryškiu polinkiu į inkštirus ir spuogus 
yra priskiriama probleminei odai. 
Probleminė oda vyresniame amžiuje 
yra viso organizmo, jo vidaus organų 
ir sistemų veiklos sutrikimų liudiji
mas. 

nefrologė. 
Palyginti su pirmaisiais chemo

dializės aparatais, parūpintais Lit
huanian Mercy Lift (LML) 1991-
1992 m., žinoma, jie patobulėjo, džiu
gu, kad dabar lietuviai patys juos 
išsirūpina. Pirmieji LML aparatai 
buvo atsiųsti į Antakalnio spec. ligo
ninę, kur tuo metu jie buvo labai 
reikalingi. 

Chemodializė yra naudojama 
tada, kai tinkamai nedirba inkstai. 
Minėtame skyriuje atliekamos sku
bios ir planinės procedūros. Pane
vėžio ligoninėje procedūros atlieka
mos nuo 1977 m. Čia ruošiami pa
cientai inkstų persodinimui. Deja, 
Lietuvoje dar nėra prigijusi donorų 
tradicija. Nors ir raginama jais tapti, 
tačiau jis kol kas nėra paplitęs tarp 
Lietuvos piliečių. Čikagoje propoguo-
jama „Give a Gift of Life" — kiek
vieną kartą atnaujinant vairavimo 
teises, paklausiama, ar pageidaujam 
būti organų donoru. 

L i a u d i e s med ic ina 

K iauš in io ba l t ymas . Tai dau
gelio gydomųjų kaukių pagrindas. Jis 
sausina odą, sutraukia poras. Beje, 
kiaušinio baltymą galima tepti tie
siog ant išvalytos veido odos, be jokių 
papildomų ingredientų. Palikite 10 
minučių ir nuplaukite šaltu vande
niu. 

K i a u š i n i o t rynys . Jo sudėtyje 
yra kalio ir fosforo. Kiaušinio trynys 
— daugelio gydomųjų kaukių pag
rindas; jis apsaugo nuo raukšlių, 
gydo riebią odą. 

Morkos. Morkose esantis ka
rotinas minkština odą, pašalina jos 
dirglumą, uždegimą. 

Mie lės . Jų sudėtyje esantys vita
minai BĮ, B2 stiprina suvytusią odą. 
Sausą odą maitina, riebią valo, o nor
malią minkština. 

Ruginė duona. Išmirkyta van
denyje ruginė duona naudojama sau
sai odai prausti . Jaunina odą ir 
pašalina jos sudirgimą bei parau
dimą. 

Obuolys. Pašalina odos sudir
gimą, odą stiprina, jaunina. 

Arbata. Puodelyje žaliosios ar
batos pamirkykite porą vatos tam
ponų ir kelioms minutėms palikite 
šaldiklyje. Patr inkite jais akis ir 
pamatysite - patinę paakiai atsigaus. 

Parengė Inga Markūnaitė 
„Sveikas žmogus" 2007 m. Nr. 2 
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TIK dEoTAMEMO LAIDA: 
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 kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 «1/2 metų$120.00 
| Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 
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LYDI ŠVENTADIENIS 
XX Eilinė savaitė — Meilės liepsna 

Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip 
norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip ne-
rimstu, kol tai išsipildys!" 

„Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemei ramybės?! Ne, sakau jums, ne 
ramybės, o nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: 
trys prieš du ir du prieš tris. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, moti
na prieš dukterį, duktė prieš motiną,'anyta prieš marčią ir marti prieš anytą". 
C - Evangelija pagal Luką 12, 49-53). 

Mons. Adolfo Grušo 
pamąstymas 

Labiausiai žmonės mėgsta tokius 
pamokslininkus, kurie kalba gražiais 
žodžiais, bet neprovokuoja klausyto
jų, visomis jėgomis stengdamiesi 
neužgauti jų jausmų. Vis dėlto, skai
tant šio sekmadienio Evangeliją, 
reikėtų pripažinti, kad tokiu būdu, ko 
gero, prasilenkiame su paties Jėzaus 
išsakytu troškimu: „Aš atėjau įžiebti 
žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji 
jau liepsnotų!"... 

Viešpats Jėzus suvokia, kad Jo 
žemiškoji kelionė artėja prie pabai
gos: daugelis žmonių nori išsivaduoti 
nuo Jo išsakytų priekaištų, todėl 
nevaikšto su Juo ir stengiasi ne
klausyti Jo žodžių, taip, kaip tai 
įvyko su pranašu Jeremiju, kurio 
istoriją girdime pirmajame Mišių 
skaitinyje. Iš tiesų, žmonės yra labai 
keisti: vietoj to, kad priimtų, kad ir 
nepatogią tiesą, jie verčiau užsikemša 
ausis ir žudo savo pranašus! Lukas 
šio sekmadienio Evangelijos ištrau
koje, perduodamas Jėzaus žodžius, iš 
tiesų aprašo ir tai, ką matė aplink 
save. Tuo metu pirmieji persekioji
mai jau beldėsi į krikščionių duris, ir 
visi Kristaus sekėjai išgyveno nuola
tinę įtampą, jausdami juos supančio 
pasaulio nenorą priimti Evangelijos 
žinią. Tada buvo ir atvejų, kai krikš
čionys verčiau kęsdavo savo šeimos 
narių neapykantą, nei atsisakydavo 
tikėjimo. 

Evangelija atėjo į pasaulį kaip 
prieštaravimo ženklas, pažymėta 
šiuo ženklu ji auga ir plinta. Galė
tume tai pavadinti nuolatine Dievo ir 
žmogaus sandoros istorijoje drama. 
Dievas kalba, atsiveria, šypsosi žmo
gui, o žmogus taria: „Ne, ačiū, man to 
nereikia". Atrodo, kad žmogui reikia 
laiko, kad jis iš tiesų išmoktų būti 
žmogumi, kad jis bijosi, jog už tiesos 
pilnatvės pažinimą turės užmokėti 
savo asmenine laisve. Todėl ir Jėzus, 
visų mūsų Gelbėtojas, atstumiamas, 
tikintis laisvę apginti, atstumiant 
Išvaduotoją. 

Mes esame mokiniai Viešpaties, 
kuris sukelia pasidalijimą. Dievo. 

kuris neleidžia mums likti įsitiki
nusiems savo teisumu, miegančiu 
mūsų drungname pamaldume. Jo 
karšti žodžiai ragina eiti pirmyn ir 
degina mūsų širdis, tačiau jei mąs
tome apie savo tikėjimą, būdami 
nuoširdūs, turėtume pripažinti, jog 
ugnies mūsų tikėjime yra labai 
nedaug. Prisimenant praėjusio sek
madienio Evangeliją, tikriausiai rei
kėtų pasakyti, kad mūsų Lietuvos 
Bažnyčia stengiasi budėti naktį, 
nevengdama kartais užsnūsti. 

Kuomet kalbama apie oficialiai 
save katalikais pripažįstančiųjų pro
centą, kai kurie religinio gyvenimo 
kritikai prabyla apie inertišką masę, 
kuri uoliai klauso „neįmanomų" hie
rarchijos išleidžiamų nuostatų, o 
visuomenėje laisvės vertybes gina tik 
keletas apsišvietusių pasauliečių. Sa
kyčiau, kad viskas yra kaip tik prie
šingai: dauguma žmonių labai men
kai suvokia savo krikščioniškumą, 
noriau laikydamiesi prietaringų savo 
susikurtų vizijų, ir tik labai nedaug 
žmonių tikrai rimtai žiūri į sekimą 
Evangelija bei išgyvena Jėzaus buvi
mą savyje. 

Todėl būtų labai teisinga pa
klausti visų ir paties savęs: ar Kris
taus meilė dar degina mūsų širdis? Ar 
mums skauda, jei mes neprisime
name Jo9 Ar kada nors norėjome kal
bėtis apie Jį su tais žmonėmis, kurie 
yra šalia mūsų? Ar kada nors gynėme 
Jj diskusijoje? Ar kada nors iš mūsų 
pasišaipė dėl mūsų įsitikinimų? Ne? 
Vadinasi, arba gyvename vienuolyne, 
arba niekas iš šalies net nepastebi, 
Kad H M M krikščionys. Kai šventasis 
Ignacas, Jėzaus draugijos įkūrėjas, 
korį tikrai galima pavadinti žmogu
mi, įsimylėjusiu Dievą, siuntė dvylika 
savo draugų į tuometinį pasaulį 
-keibti Evangeliją, jiems išvykstant, 
įm sakė: „Eikite ir uždekite pasaulį". 
Uždegti pasaulį Dievo meile. Tai iš 
tiesų didinga ir taip sunku. 

pagai „Vatikano radiją" parengė 
N. Smerauskas 

Tarė Dievas: 
„Tebūna šviesa!" 

ALEKSAS VITKUS 

Nors neišmanėliai galvoja, kad šviesą išrado amerikietis Thomas 
A. Edison, 1879 m. pagaminęs pirmąją elektros lemputę, iš 
tikrųjų šviesa atsirado daug anksčiau. Jei netikite, paskaitykite 

Šventojo Rašto Pradžios knygą: „Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. 
Tuomet Dievas tarė: Tebūna šviesa! Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad 
šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos" (PR. 1, 1—4). 

Taip Dievas šviesą pavadino Diena, o tamsą Naktimi, ir žmonėms to 
pakako per tūkstančius metų, kol tas nenuorama Edison nesumanė tą 
šviesą pagerinti savo kriaušės formos elektros lempute, prie kurios mūsų 
tėvai ir mes taip pripratome, kad net galvojome, jog ji amžinai gyvuos ir 
mums švies. Nesupyko gal ir Dievas, kad jo šviesą žmonės pagerino ir dar 
gerina. 

Kadaise taip galvojome ir apie rašomąsias mašinėles, apie 45 rpm 
plokšteles, apie patefonus, manėme, jog jie lydės mus per visą mūsų gyve
nimą taip, kaip Edison elektros lemputė. Pasirodo, per ilgai gyvenome. 
Prapuolė patefonai ir plokštelės, pagal kurių muziką taip meiliai susika
binę šokdavome, o dabar sužinojome, jog ir ta Edison lemputė gali gana 
greitai sulaukti patefono plokštelių likimo. 

Kai buvęs Amerikos kandidatas į prezidentus Al Gore pradėjo vis 
garsiau kalbėti apie globalinį atšilimą, kai kurie nekantrūs mokslininkai 
sumanė kažką dėl to daryti, o sumanę atrado, kad ta kriaušės formos elek
tros lemputė su savo šviesą skleidžiančiu, ryškiai šviečiančiu tinkleliu yra 
labai nenašus šviesos šaltinis — paverčiantis vos tik 10 proc. jos sunau
dojamos energijos į šviesą, o visa kita išmainantis į nenaudingą šilimą. 

Tai supratę mokslo žmonės pradėjo ieškoti našesnio elektros šviesos 
šaltinio ir jį netrukus atrado. Jei skaitytojas šiandien pasidairytų elektros 
reikmenų parduotuvėse, J is pastebėtų visai naujos formos lemputes, 
kurios neturi to mums įprasto — išlaidaus tinklelio. Nauja lemputė turėtų 
priminti mums jau keliolika metų žinomą fluorescentinį vamzdelį, dabar 
jau patogiai ir kompaktiškai susuktą į mums gerai pažįstamos kriaušės 
formos lemputę, kurią galima įsukti į tą patį senovišką Edison formos 
lizdą. Jie jai net vardą atrado — CFL (compact fluorescent lamp). 

Tokios CFL tipo lemputės sunaudoja tik 25 proc. tos energijos, kurią 
sunaudoja senosios Edison lemputės. Jų ir gyvenimo trukmė yra bent 10 
kartų ilgesnė, todėl kol perdega, gali vartotojui sutaupyti apie 30 dol. 

Naujos rūšies lemputė duoda šviesą, kai per jos viduje esančius gyv
sidabrio garus teka elektros srovė, kuri veikia lemputės specialią, šviesą 
sužadinančia medžiaga dengtas sieneles. Tuo tarpu seno tipo lemputėje 
volframo metalo tinklelis turi pirmiau būti įkaitinamas ir tik po to lai
komas tokioje pačioje aukštoje temperatūroje, prie kurios jis gali skleisti 
šviesą. Taip didelė energijos dalis prapuola ir tampa visai beverte šilumos 
energija. 

Daugelis kraštų, matydami galimybę sutaupyti energiją ir sumažinti 
globalinį atšilimą, jau bando priimti įstatymus, draudžiančius ar bent su
varžančius senovinių elektros lempučių pardavimą ir gamybą. Australija, 
kur dar neseniai į Al Gore įspėjimus buvo žiūrima skeptiškai, tokių lem
pučių gamybą nuo šio dešimtmečio pabaigos jau bus uždraudusi. Europos 
Sąjungos parlamentas jau nubalsavo sekti Australijos pavyzdžiu. Tam 
ruošiasi ir keliolika JAV valstijų, pvz., New Jersey ir California. 

Richard Karney, vienas iš federalinės Energijos komisijos vadovų, 
aiškina, kad jei kiekviena Amerikos šeima savo bute pakeistų bent vieną 
seną lemputę naujos CFL formos lempa, tai būtų tolygu tokiam pat ener
gijos sutaupymui lyg nuo kelių būtų išnykę net 800,000 automobilių. Su 
jo apskaičiavimais sutinka ir aplinkos apsaugos įstaigos (EPA), kurios 
numato, jog toks pokytis sumažintų išmetamo į atmosferą anglies dvide
ginio kiekį n^t devyniais milijardais tonų. 

Nauja CFL lemputė dar neužkariavo rinkos, nes net 85 proc. visų 
Amerikoje parduodamų lempučių vis dar yra senojo tipo. Kodėl? Didžiau
sios Amerikos prekybos įmonės „Wal Mart" atstovai tai aiškina paprastu 
vartotojų nerangumu priimti bet ką naujo, kas kainuoja daugiau negu iki 
tol naudotas produktas. Jie turbūt vis dar prisimena pirmąsias per anksti 
į rinką paleistas CFL lemputes, kurios dar turėjo daug neigiamų savybių, 
įskaitant ir kainą. Kai kurios jų šviesdavo žmogaus akiai per daug nema
lonia šalta mėlyna šviesa, kartais jos degdavo nelygiai ir jų negalėjai įsuk
ti į normalų standartinį Edison tipo lizdą ar „rozetę". Bet tos problemos 
jau yra beveik visos išspręstos. 

Liko tik viena lempos neigiama savybė. Jos turi, nors ir labai mažą, 
kiekį gyvsidabrio, pripažinto kenksmingu ar net nuodingu žmogaus ner
vinei sistemai. Tie 4 mg gyvsidabrio, pagal University of California profe
sorių Steve DenBaars, yra maždaug tiek pat, kiek jo yra visame šimte 
tuno žuvelių konservų skardinėse. Jei ir tokio kiekio bijote, EPA siūlo net 
kelias tų perdegusių CFL lempučių atliekų surinkimo vietas. „Wal Mart" 
ir „IKEA" parduotuvės ruošiasi pasiūlyti tokią pat paslaugą. 

Jei skaitytojas mano, kad aš reklamuoju šias parduotuves, norėčiau 
pasakyti, kad ten niekada nedirbau ir neturiu jokio finansinio intereso. 
Bet prisidėti prie pastangų sumažinti energijos poreikius ir globalinį atši
limą — norėčiau. 
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Šiųmetinis visuotinis Lietuvos Vyčių seimas 
94-tasis Lietuvos Vyčių seimas, globojamas tenyksčios pirmosios kuopos (Council 1), 

[vyko 2007 m. rugpjūčio 2-5 d. Brockton, MA, „Holiday Inn" viešbutyje. 
Atkelta iš 1 psl. 
Penktadienio rytą prie prelato 

Kontauto Mišiose prisijungė iš Ro
mos atvykęs ir kasmet Vyčių seimuo
se dalyvaujantis prelatas Algirdas 
Bartkus, Lietuvių šv. Kazimiero Ko
legijos Romoje direktorius. 

Pirmasis posėdis prasidėjo vėlia
vų įnešimu ir himnais. Į preziudimą 
buvo pakviesti Michael Petkus iš C-
96 (96 kuopos) Dayton, OH, Julia 
Schroder iš C-110 Maspeth, NY ir 
Vivian Rodgers iš C-26 Worcester, 
MA, o sekretoriauti — sesuo kazi-
mierietė Johanna Marie Shainauskas 
bei Cynthia Paškauskas — abi iš C-
112 Čikagos, IL. Seimo posėdžiai 

-vyko, prisilaikant taip vadinamų Ro-
berts Rules, kurias visą laiką atidžiai 
sekė ir prižiūrėjo (parlamentaru va
dinamas) Walter Svekla HM (garbės 
narys) iš C-3 Philadelphia, PA. To
dėl seimo posėdžiai vyko sklandžiai, 
be priekaištų ar sutrikimų. 

Organizacijos vyriausia vadovė 
Supreme Council President Elena 
Nakrosis skaitė pranešimą apie orga
nizacijos padėtj, o Bernice Aviža, HM 
iš C-139 Hudson-Mohawk, NY po 
sunkios ligos padėkojusi visiems už 
maldas - apie finansinę apyvartą. 
Daugehs seimo delegatų pranešimų 
buvo lengviau suprantami, nes jie bu
vo papildomi padidintais vaizdais ant 
ekrano. 

Seimas susilaukė daug sveikini
mų: Almis Kuolas perdavė sveikini
mą nuo Lietuvių fondo Tarybos pir
mininko Arvydo Tamulio ir valdybos 
pirmininko Ramūno Astrausko; ad
vokatas Saulius Kuprys nuo Lietuvių 
Katalikų spaudos draugijos „Draugo" 
ir Lietuvių Romos katalikų federaci
jos (jis vadovauja abiems organizaci
joms); vienuolės seserys perdavė svei
kinimus nuo savų vienuolijų - kazi-

mieriečių (Sr. Immacula Wendt) ir 
Jėzaus Nukryžiuoto (Sisters of Jesus 
Crucified). 

Vakarinis subuvimas viešbučio 
Grand Ballroom salėje neapsiėjo be 
antros vėžių vakarienės, kuri prasi
dėjo tipišku Naujosios Anglijos „stea-
mer" ir pasibaigė skanumynais. Po 
vakarienės Povilas Strolia (iš C-157 
Čikagos), pritardamas gitara, užėmė 
svečius, dainuodamas lietuviškas dai
nas, kurių padidintus žodžius galėjo
me sekti šalia jo ant ekrano. Visi, at
rodo, maloniai praleido vakarą! 

Antrajame plenariniame posėdy
je buvo pristatyta Lietuvos Vyčių ir 
kitų labdaringų organizacijos padali
nių veikla, tokių kaip Saint Casimir 
Guild, kuri remia Popiežišką Lietu
vių šv. Kazimiero kolegiją Romoje, ir 
Aid to Lithuania, Inc. Paskutinysis 
padalinys nuo 2007 m. gruodžio 31 d. 
neveiks. Jo misija prasidėjo 1990 m. 
kaip medicininė pagalba Lietuvai, šio 
padalinio taryba nusprendė, kad mi
sijos tikslas pasiektas, nes šiuo metu 
Lietuva pajėgi pasirūpinti pati medi
cininėmis priemonėmis. 

Vyčiai yra ir toliau raginami pa
dėti Lietuvai per kitus organizacijos 
padalinius ar kitas puikias labdaros 
organizacijas. 

Stiprų tos veiklos įspūdį darė Jė
zaus Nukryžiuoto vienuolės ses. He-
len Ivanauskas, SJC iš Brockton, MA, 
(C-l) darbas su našlaičiais perjos va
dovaujamą Lithuanian Children's 
Relief organizaciją. Ant ekrano ji 
parodė daugybę nuotraukų iš darbo 
su Lietuvos vaikais. 

Penktadienio rytą Lietuvos Vyčių 
viceprezidentė ses. Johanna Marie 
Shainauskas pristatė seimo delega
tams tris kuopas, kuriose padaugėjo 
narių. Prieš tai ji vaizdingai surišo su 
tą rytą girdėta šventąja Evangelija, 

kurioje Jėzus įvykdo stebuklą, kada 
apaštalai „kiaurą naktį vargę ir nie
ko nesugavę", staiga užmetę tinklus 
pagavo tiek daug žuvų, kad pripildė 
savo dvi valtis, kurios „kone skendo". 
Po to Jėzus tarė Simonui, kad nuo 
dabar jau turėsiąs „žvejoti žmones". 
Dageliui reikia nuolatos rūpintis 
naujų narių prieaugliu, todėl malonu 
buvo klausytis sesers Johanuos pra
nešimo, kad antrą ir trečią vietas 
laimėjusios abi kuopos iš Pennsyl-
vania valstijos - 144-ta iš Anthracite 
kuopa „sugavo" 8, 3-čia kuopa iš 
Philadephia - 9 ir 133-čia kuopa iš 
Los Angeles, California „sugavo" net 
19 naujų narių, ir taip laimėjo pirmą 
vietą. 

Tą patį rytą ritualų komiteto 
vadovė Lee Moore pristatė 20 narių, 
kurie užsitarnavo būti pakelti į rV 
laipsnio vyčius, o nominacijų komite
tas pristatė kandidatus, sutikusius 
būti išrenkamais į įvairias Centro 
valdybos funkcijas. 

Po organizacijos garbės narių ko
misijos pirmininkės Elinor Sluzas 
pranešimo buvo ilgiau sustota prie 
labdaringo organizacijos padalinio St. 
Casimir Guild, kuris nuo 1984 m. rū
pinosi Romoje esančia Popiežiška 
Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija. Šio 
padalinio pirmininkė Anna Wargo po 
18 metų darbavimosi dėl sveikatos 
atsistatydino. Nors ir apgailėta ne
tekus nepaprastai darbščios pa
dalinio vadovės, malonu, kad jam 
vadovauti sutiko jaunutė Elizabeth 
Pataki. 

Vyčiai stengiasi nesigirti savo nu
veiktais darbais ar suaukotais pini
gais, vis dėlto pritinka mums visiems 
pasidžiaugti, kad per 17 metų nuo 
Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 
net 80 kunigų iš Lietuvos šios kolegi
jos dėka gavo savo akademinį išsila-

Donna Gustavson, gavusi šių metų 
„Friend of Lithuania" atžymėjimą. 

vinimą, iš kurių daugelis Lietuvoje 
yra užėmę svarbias pozicijas. 1990 
m. pats popiežius ne tik apsilankė ko
legijoje, bet ir pasakė pamokslą lietu
viškai. Paskiausias 2007 m. kolegijos 
vadovybės siekis yra kompiuterizuoti 
kolegiją. Apie šios kolegijos rūpes
čius ir pasiekimus seimo delegatai 
sužinojo iš suvažiavime dalyvavusio 
paties kolegijos rektoriaus prelato 
Algirdo Bartkaus. 

Seimo posėdžiuose dalyvaudavo 
daugiau nei 70 delegatų iš beveik vi
sų JAV valstijų, atstovavusių 20-čiai 
kuopų. Baigiant buvo prisiminta, kad 
už šešerių metų organizacija švę
sianti 100 metų sukaktuves. 

Tęsinys kitame numeryje. 

* 
m-

m 

JJį 

( %*^ 

h ttr\ Įi-i 

;?'>., * - & 5-f 

į>v': 

WT 
• • • - ' * 

t% "* 

<%> r*-* v • ••<•• 

* * & 

\y* m 

n i *-
•JŠ8!& 

94-to Lietuvos Vyčių seimo dalyvių bendra nuotrauka ant Šv. Kazimiero bažnyčios laiptų 
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LIETUVININKŲ XIX SUSIEJIMAS 
PRIEKULĖJE 

Išrinktas naujas lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva" seimelis. Jo pirmininku tapo inžinierius Jonas Jogutis 
VYTAUTAS KALTENIS 

Susiėjo suvažiavo gausiai mažlie
tuvių, dabar gyvenančių įvairiose Lie
tuvos vietovėse. Pirmiausia susiėjimo 
dalyviai su kunigu Dariumi Petkūnu 
pasimeldė Elniškės kapinėse, kuriose 
perlaidoti iš Vokietijos parvežti kun. 
Viliaus Gaigalaičio ir jo žmonos 
Marijos, lietuvininkų Jono Juzaičio ir 
jo žmonos Janinos palaikai, ilsisi kiti 
žymūs lietuvininkai. Buvo sugiedota 
tradicinė giesmė „Taigi, imk mano 
ranką", lydėjusi bene visus susiėji
mus. Kultūros namų scenoje žaliai 
balta raudona Mažosios Lietuvos 
vėliava. Lietuvos evangelikų liutero
nų vyskupas Mindaugas Sabutis už
degė tris tradicines mažlietuvių vė
liavos spalvų žvakeles. Jis paprašė 
maldoje prisiminti visus tuos, kurie 
išėjo Viešpaties pašaukti, kurie žuvo 
per karus ar pokarį, buvo nukankin-

buvo įvairių konfesijų krikščionys. 
Priekulės kultūros namų daini

ninkė Jolanta pagriežė smuiku ir pa
dainavo klaipėdietišką dainą „Atbėg 
laivelis". Sveikino susirinkusiuosius 
Priekulės seniūnas Valerijus Velkas, 
Klaipėdos universiteto senato pirmi
ninkė prof. Daiva Kšanienė. 

* * * 

Gyd. Lydija Aušrienė prie kunigo 
Viliaus Gaigalaičio kapo Elniškėse. 

Dar jis pasakė: „Mes vis kalbame 
apie Mažosios Lietuvos aktualizaciją 
mūsų visuomenėje, apie paveldo iš
saugojimą, kultūros tradicijas - ką 
dar įmanoma fiksuoti, ką gyvai tęsti, 
tačiau pastarojo meto tikrovė rodo, 
kad galbūt mes patys ne visuomet 
esame pasirengę dėl to vieningai 
dirbti. 

Spaudoje svarstoma, kaip trak
tuoti įvairius istorinius įvykius ir kai 
kada peržengiamos įprastos diskusi
jos ribos, įsivyrauja emocijos, kurios 
tikrai ne visuomet padeda produk
tyviai dirbti. 

Yra dalykų, kuriuos galbūt tikrai 
reikia aptarti. Kai kuriose valstybėse 
atskirais klausimais diskutuojama 
dešimtmečiais, tačiau, nepaisant skir
tingų pajautų, skirtingų nuomonių, 
žmonės sugeba kartu dirbti. Turėtu
me ir mes susikibti už rankų, kad 
nepaisydami įvairių istorinių trakta
vimų, kai kurių prasiveržusių emoci
jų, kai kada ir užgauliojimų vienas 
kito atžvilgiu, nesišalintume vienas 
kito. Mūsų kultūrinei ir dvasinei są
sajai reikia vienybės. 

Linkiu, kad kitais metais, aptarę 
savo darbus, savo žodžius, savo kūry
bą, galėtume pasakyti ir pajusti, kad 
tapome vieningesni. 

Vardan santarvės ir darnos pa
simelsta su kunigu Remigijumi Se-
mekliu. Žinant, kad neseniai yra susi
jungusi evangelikų liuteronų bažny
čia Lietuvoje ir svetur, toji malda 
atrodė dar prasmingesnė. Susiėjime 

Lietuvininkų bendrijos „Mažoji 
Lietuva" seimelio pirmininkė dr. Sil-
va Pocytė pavardijo ketverių metų 
darbus ir keletą jų pakomentavo. 
Pasisakydami lietuvininkai tarsi pra
tęsė ataskaitinį pranešimą, svarstė 
problemas. 

Bendrija rūpinasi Mažosios Lie
tuvos paveldo išsaugojimu, tradicijų 
puoselėjimu. Valstybinėse ir savival
dybių šventėse plevėsuoja mažlietu
vių vėliava, pasisako jos atstovai. 
Kartu su Klaipėdos miesto etnokul
tūros centru rengiama Šiupinio šven
tė, kartu su Evangelikų liuteronų 
bažnyčia giesmių šventė „Giesmių 
giesmelė", kapinių šventės (mirusių
jų pagerbimas pavasarį). Kartu su 
Klaipėdos universiteto Humanitari
nių mokslų fakultetu rengiamos kas-
metės konferencijos, skirtos Tilžės 
aktui paminėti, nuo 2006-ųjų jos 
vyksta Mažosios Lietuvos istorijos 
muziejuje. 

Bendrija savo nariams rengia 
ekskursijas, paskaitas, susitikimus 
su kraštiečiais, kitais įdomiais žmo
nėmis. Jos nariai bendradarbiauja su 
vokiečių kilmės klaipėdiškiais lab
daros ir kultūros organizacijoje „San
dora", bendrose evangelikų liuteronų 
parapijose. Seimelio nuovokumas ir 
veiklos kryptis, nusiteikimas turi 
nemažos įtakos geriems įvairių kon
fesijų ir tautybių žmonių santykiams. 

Si seimelio kadencija buvo dar 
ypatinga tuo, kad buvo daugiau tei
giamų, intelektualinių proveržių, 
įvyko kokybinis šuolis toliau įtvirti
nant mažlietuvių kultūros vertybes 
Klaipėdos krašto savivaldybėse, pa
veldo idėjas skleidžiant visos Lietu
vos ir ne tik Lietuvos mokslo įstai
gose. Pats bendrijos gyvybingumas 
yra vertybė, nes senieji klaipėdiškiai 
papuošia ir paryškina renginius, visą 
pajūrio kultūrinį gyvenimą. Veikia 
folkloro ansambliai, leidžiamos klai-

Grupė lietuvininkų, išrinktų į seimelį su vyskupu Mindaugu Sabučiu (sėdi 
antras iš dešinės), trečias iš dešinės sėdi naujai išrinktas bendrijos 
pirmininkas Jonas Jogutis. 

Kun. Danus Petkūnas. 

pėdietiškas tradicijas propaguojan
čios knygos. Tikros mažlietuvių am
basadorės yra Šilutės muziejaus di
rektorė Roza Šikšnienė ir Rusnės 
salos e tnokul tūros ir informacijos 
centro direktorė Birutė Servienė, 
Pagėgiuose ir Smalininkuose darbuo
jasi seserys Birutė Ramanauskienė ir 
Irena Karklelienė, Vilniuje - knygius 
Vytautas Gocentas, Klaipėdoje - Rūta 
Mačiūnienė. Kartu su senbuviais ir 
naujieji gyventojai tampa šio krašto 
patriotais, dauguma pasisako, kad 
buvęs Klaipėdos kraštas būtų išski
riamas kaip etnografinis regionas. 

Priekuliškė rašytoja Edita Ba
rauskienė prisiminė prieš beveik du 
dešimtmečius vykusį lietuvininkų 
pirmąjį susiėjimą Klaipėdoje, kai bu
vo pažadinta klaipėdiškių savimonė, 
nubrėžtos veiklos gairės ir tikslai. Ta 
proga minėta jau mirusi dailininkė 
Eva Labutytė, uždegusi pirmąsias 
susiėjimo žvakeles ir visą savo neilgą 
gyvenimą siekusi duoti žmonėms kuo 
daugiau šviesos, surengusi Mažąją 
Lietuvą įprasminančių parodų. Doc. 
dr. Martynas ir Marija Purvinai pės
čiomis, nešdami sunkias kuprines, 
ištyrinėjo ne tik Priekulės apylinkes, 
bet ir visą Nemuno žemupį bei deltą 
nuo Smalininkų iki Rusnės. 

Prie darbų pašvęstų Mažajai Lie
tuvai, prisidėjo prof. Audronė Kau
kienė. Rašytojas Kostas Kaukas su
rinko daug medžiagos ir aprašė žmo
nes, kurių daugelio dabar nėra. Ra
šytoja Astrida Petraitytė išleido tar
miškai parašytą romaną. „Jame paro
dytas mažlietuvio tykus, ramus cha
rakteris, - sakė Barauskienė, - mes 
tokie geri jau nesame, kur susiren
kam - svečiuose ar namuose tuojau 
susiginčijame." Tikra lietuvininkų 
bičiulė prof. D. Kšanienė, apibendri
nusi mažlietuvių giedojimo ir muzi
kavimo tradicijas, labai darbštus pe
dagogas doc. dr. Albertas Juška, išlei
dęs kapitalinius veikalus apie Mažo
sios Lietuvos bažnyčias ir mokyklas. 

Priekulės Ievos Simonaitytės 
vidurinės mokyklos leidykla išleido 
knygą „Prisiminimai ir kūryba. 
Priekulė", kurioje spausdinami labai 
vertingi specialistų suredaguoti 1923 
metų Klaipėdos krašto sukilimo 
dalyvio Endriaus Karaliaus prisimi
nimai. 

Mažosios Lietuvos fondo įgalio
tinė Rūta Mačiūnienė įteikė dovanų 
MLE III tomą Dituvos pagrindinei 
mokyklai, kurioje mokėsi lietuvių 
evangelikų liuteronų vyskupas išeivi

joje Hansas Dumpys. Dovaną priėmė 
mokytoja Alanta Zapolskienė. MLE I 
ir II tomai buvo įteikti anksčiau, 
2005 metais, vyskupo prašymu. 

Klaipėdos miesto savivaldybės 
etnokultūros centro ir lietuvininkų 
bendrijos vaikų ir jaunimo folkloro 
ansamblis „Vorusnėlė" kaip 2004 
metų „Auksinės paukštės" laureatas 
nusipelnė ir gavo gražius tautinius 
drabužius. Jo vadovė doc. dr. Dalia Ki-
seliūnaitė papasakojo, kad už rėmėjų 
lėšas buvo išvykę ir koncertavo Vo-
kietijoje bei Čekijoje. Šiemet žadama 
kelionė į JAV Susiėjimo dalyviams 
pagrojo ansamblio kaimo kapela. 

Naujai išrinktasis seimelis priė
mė dvi rezoliucijas: dėl kultūros pa
veldo išsaugojimo ir Lietuvininkų 
parko Agluonėnuose. Aplankyta Dug-
nių (Povilo Dugniaus ir Anės Reiz-
gytės-Dugnienės) sodyba Lietuvi
ninkų gatvėje. Su vyskupo Mindaugo 
Sabučio palaiminimu sodybos šei
mininkai Jurgis Aušra ir Milda Dug-
niūtė-Aušrienė iškėlė Mažosios Lie
tuvos ir Lietuvos Respublikos Tris
palves. 

Ieva Aušraitė-Šiaudvytlenė su duk
terėčia rašytoja Astrida Petraityte. 
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M. Lukošius: į universiadą važiavome aukso 

Lietuvos studentų krepšinio rinktinė. 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (ELTA) 
— Pirmadienį į Vilnių sugrįžo Lie
tuvos studentų krepšinio rinktinė, 
pirmą kartą šalies istorijoje tapusi 
pasaulio studentų vasaros žaidynių 
(universiados) nugalėtoja. 

Bankoke (Tailandas) vykusios 
24-osios universiados krepšinio tur
nyro finale šeštadienį mūsų šalies ko
manda 85:66 nugalėjo Serbijos stu
dentus. 

Vilniaus oro uoste pasaulio čem
pionus sveikino Lietuvos krepšinio 
federacijos (LKF) bei Kūno kultūros 
ir sporto departamento (KKSD) va
dovai, sportininkai ir treneriai buvo 
papuošti ąžuolo lapų vainikais. 

Lietuvos studentų krepšinio 
rinktinės treneris Mindaugas Luko
šius žiniasklaidos atstovams teigė, 
kad į Bankoką komandą vyko būtent 
aukso medalių. 

„Nuo pat pradžių sakėme, kad 
važiuojame medalių, bet visą laiką iš
sprūsdavo, kad važiuojame tenai auk
so. Aišku, baugu buvo, kad gal tru
putį per drąsiai prisirėkavome, bet 
nuo pat pirmos minutės galvojome 
tai padaryti, nežiūrėdami, kokie bus 
priešininkai. Pagyrimo buvo verti visi 
žaidėjai, — su šypsena veide pasakojo 
krepšinio specialistas. — Kai laimi, 
atrodo, kad viskas lengva, bet tą kelią 
reikia nueiti". 

Finale po pirmojo kėlinio mūsiš
kiai atsiliko 12 taškų skirtumu 15:27, 
tačiau antrajame ketvirtyje sugebėjo 
panaikinti varžovų turimą pranašu
mą ir išlyginti rezultatą 42:42. Antro
joje mačo pusėje Lietuvos rinktinė iš
siveržė į priekį ir sėkmingai didino 
skirtumą. Po trijų kėlinių lietuviai 
nutolo 61:56, o paskutiniajame ket
virtyje padidino persvarą iki dviženk-
lės 70:60 ir nebepaleido pergalės iš 
rankų. 

Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Paklaustas, ką pasakė savo auk
lėtiniams po nesėkmingo pirmojo kė
linio, M. Lukošius atsakė, kad teko 
šiek tiek keisti žaidimo elementus, 
tačiau psichologinio paskatinimo 
krepšininkams nereikėję: „Didelės 
motyvacijos nereikėjo, nes gavome 
gerą pamoką žaisdami su rusais ir ti
kėjome, kad tai, jog pralaimime, tik 
laikina. Truputį pakeitėme gynybą, 
kitus žaidybinius momentus". 

Universiados krepšinio turnyre 
lietuviai iškovojo šešias pergales ir 
patyrė vos vieną nesėkmę, antrojo 
etapo rungtynėse nusileidę turkams. 
Pasak M. Lukošiaus, tas pralaimėji
mas buvo gera pamoka lietuviams. 

„Tos rungtynės mums nieko ne
lėmė turnyro lentelėje, tačiau mes 
žaidėme iš visų jėgų, bandėme įvai
rias sudėtis, sistemas, bet turkai tose 
rungtynėse buvo geresni. Aišku, tai 
buvo ir šiokia tokia pamoka, labai ge
ru laiku. Paskui mes susiėmėme ir to
kia pačia dvasia žaidėme su kitomis 
komandomis", — sakė M. Lukošius. 

Tai, kad Lietuvos studentų rink
tinė į universiadą vyko nusiteikusi 
kovoti dėl aukščiausių apdovanojimų, 
patvirtino ir komandos kapitonas 
Marius Prekevičius. 

„Daugelis iš mūsų pirmą kartą 
dalyvavo universiadoje, tačiau ir 
LKF, ir rėmėjai, ir Lietuvos studentų 
sporto asociacija rodė labai didelį dė
mesį. Jie norėjo, kad nuvežtume pa
čią stipriausią komandą ir iškovotu
me aukso medalius. Mums beliko tik 
žaisti ir laimėti už Lietuvą. Kai rei
kėjo, laimėjome. Tiesa, kartą pralai
mėjome, bet nuo to neapsaugotas nie
kas. Mes ruošėmės ir galvojome, kad 
važiuojame žaisti dėl pirmosios vie
tos", — sakė M. Prekevičius. 

„Sprendžiant iš rezultato gal at
rodo, kad mes labai gerai sužaidėme, 

bet serbai — labai gera komanda ir 
daug ašarų išliejo po finalo. Bet aš 
manau, kad mes geresnė komanda. 
Aišku, jie nepralošė nei vienerių 
rungtynių iki finalo, bet jų lemiamas 
pralaimėjimas buvo finale. Mes labai 
norėjome laimėti, — paklaustas apie 
finalo rungtynes sakė Lietuvos stu
dentų rinktinės kapitonas. — Aišku, 
buvo momentas, kai atsilikome 15 
taškų, bet vieną kartą tokioje situaci
joje jau buvome — ketvirtfinalyje 
prieš rusus. Mūsų komanda — viena 
'chebra', mes labai seniai visi kartu ir 
visi nori vieną tikslą pasiekti, o tai la
bai daug ką lemia". 

Universiados aukso medaliu 
džiaugėsi ir Lietuvos studentų rinkti
nės gynėjas Mantas Kalnietis. 

„Išvažiuodami sakėme, kad no
rime nors kokį medalį laimėti, nors 
širdyje visi norėjome aukso, to ir va
žiavome. Parodėme, ką sugebame, 
ruošėmės tam ir, manau, pelnytai iš
kovojome auksą. Tai svarbus laimėji
mas, nes jis bus įrašytas į kiekvieno iš 
mūsų istoriją. Varžybos nebuvo leng
vos, buvo stiprių komandų, prieš ku
rias reikėjo kovoti, bet visi esame la
bai patenkinti šiuo pasiekimu, — sa
kė Kauno 'Žalgirio' komandoje žai
džiantis jaunasis krepšininkas. — 
Manau, kad mes daugumą komandų 
pranokome pasiruošimu. Kitos ko
mandos gal neturėjo tiek daug laiko 
ruoštis". 

Iš viso Lietuvos sportininkai uni
versiadoje iškovojo penkis medalius 
— du aukso ir tris bronzos. Univer
siados auksą be krepšininkų taip pat 
pelnė septynkovininkė Viktorija Že
maitytė, trečiąsias vietas užėmė 

sprinterė Audra Dagelytė bei dziudo 
imtynininkai Karolis Bauža ir Egidi
jus Žilinskas. 

Universiados prizininku tapęs 
dziudo imtynininkas E. Žilinskas tei
gė laiko poilsiui neturėsiąs, nes ma
žiau nei po mėnesio laukia pasaulio 
čempionatas Brazilijoje, kuriame mū
sų šalies sportininkas sieks iškovoti 
kelialapį į Beidžingo olimpines žaidy
nes. 

„Aš esu įtrauktas į olimpinę rink
tinę. Po 20 dienų keliausiu į Braziliją, 
kur vyks pasaulio čempionatas. 1-5 
vietas užėmę sportininkai gaus kelia
lapius į olimpines žaidynes. Tai labai 
svarbus startas ir reikia jam ruoštis. 
Šią bei praėjusią vasarą neturėjau 
poilsio, nežinau, kas yra poilsis", — 
sakė bronzos medalį iškovojęs lietu
vis. 

Svorio kategorijos iki 100 kg ket
virtfinalyje lietuvis pralaimėjo pran
cūzui Thierry Fabre ir galėjo kovoti 
tik dėl trečiosios vietos. Paguodos 
turnyre nugalėjo tris varžovus ir už
kopė ant garbės pakylos. 

„Pradžiai užteks ir trečiosios vie
tos, bronzos. Buvo sunku, teko įveik
ti stiprius varžovus, tačiau laimėjau. 
Ketvirtfinalyje pritrūko patirties ir 
jėgos. Prancūzas buvo žymiai stipres
nis fiziškai", — sakė E. Žilinskas. 

Vėliau 24-osios universiados, 
prizininkus bei jų trenerius Vyriausy
bėje priėmė ir apdovanojo Lietuvos 
Respublikos ministras pirmininkas 
Gediminas Kirkilas. 

Krepšinio rinktinei atiteko 
180,000 litų, V Žemaitytei įteiktas 
15,000 litų čekis, bronzos medalių sa
vininkams skirta po 10,000 litų. 

Lengvaatletei Viktorijai Žemaitytei įteiktas 15,000 litų čekis. 
Gedimino Bartu&kos (ELTA) nuotr 

„Misijos Sibiras'" dalyviai pranoko savo tikslus 
Atkelta iš 1 psl. 
tarp galvas siekiančių žolynų. Nors 
dalyviai sunkiai ir daug keliavo, savo 
tikslus pasiekė ir net pranoko: vietoj 
planuotų devynių kapinių sutvarkė 
10 (apie 240 kapų). „Vienas kapi
naites radome visai netikėtai, nes jos 
buvo taip apleistos, kad net nesimatė 
kapaviečių. Kiek tiksliai sutvarkėme 
kapų, nežinome dėl tos pačios prie
žasties - apleistų kapų vietose ne vi
sada rasi kryžių su užrašu ar suprasi, 
kad tas kauburėlis gali būti buvusio 
kapo vieta", - pasakoja „Misija Sibi
ras" ekspeditorius Gintautas Alekna, 
važinėjantis į Sibirą jau beveik du 
dešimtmečius. 

Ekspedicijos dalyviai sako, kad 
didžiausią įspūdį jiems paliko kapa

viečių tvarkymas, vietiniai žmonės ir 
sugrįžimo į istorijos knygose aprašy
tas vietovės jausmas: „Didžiausią 
įspūdį paliko kapinės - didelis skirtu
mas tarp aptvarkytų rusiškų kapų ir 
tarp visai apleistų lietuviškų", - sako 
ekspedicijos dalyvis Tadas, kuris į Si
birą išvyko iš karto po vestuvių ir me
daus mėnesį praleido vienoje pala
pinėje miegodamas su „MG Baltic" 
valdybos nariu Romanu Raulynaičiu. 

„Man įsiminė kelios lietuviškos 
kapinaitės, kuriose kapai vos matyti 
iš po samanų. Taip pat įsiminė Sv. 
Marijos medinė skulptūra, kuri ne
saugoma bėgant laikui suirs, tad ją 
tikrai reikėtų atgabenti į Lietuvą", -
prisiminimais dalijasi ekspedicijos 
dalyvė Jurgita. 

Mergina sako, kad, be kapinių, 
taip pat į atmintį įsirėžė labai drau
giški žmonės ir kelyje sutikti tautie
čiai: „Einame balomis apsemtu keliu, 
o čia privažiuoja Zigmas ir paklausia 
lietuviškai: kur keliaujate? Taip gera 
pasidaro", - pasakoja Jurgita. 

Iš viso ekspedicijos dalyviai per 
20 dienų sutiko penkis senyvo am
žiaus lietuvius, gyvenančius Sibire, o 
ir dauguma vietinių buvo malonūs -
viena moteriškaitė jaunimą net ir 
bulvėmis pavaišino. Jurgita sako, kad 
visi sutikti žmonės be išimties karto
jo, kad šios ekspedicijos misija - tik
ras šventas reikalas. 

Misijos dalyviai, apsiginklavę 
kastuvais, kirviais, pjūklais, puodais 
ir po 20 kg sveriančiomis kuprinėmis, 

išties atliko šventą misiją, kurios tęs
tinumo tikisi ir kitais metais. LiJOT 
viliasi, kad šios ekspedicijos taps nuo
latinėmis: „Kuo daugiau jaunimo pri
sidės, tuo giliau patriotiškumas 
įstrigs širdyse. Sibire atradome dalį 
Lietuvos, kurios čia nėra. Tai yra Lie
tuvos kultūros paveldas, kurį būtina 
saugoti" - sako M. Monkevičius. 

Ekspedicijos dalyvė Jurgita ragi
na kitais metais visus jaunus žmones 
bandyti patekti į „Misijos Sibiras" 
gretas, o kitas ekspedicijos dalyvis 
Tadas perspėja: „Romantikams Sibi
re vietos nėra. Yra vietos motyvuo
tiems, fiziškai pasiruošusiems žmo
nėms." Kelione misija nesibaigia - vi
sus metus ekspedicijos dalyviai daly
sis Sibire patirtais išgyvenimais. 
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Pasaulio naujienos 
* (Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais} 

Bažnyčia nurungė švietimo ministrą 

Buvęs ilgametis popiežiaus Jono Pauliaus II asmeninis sekretorius, dabartinis 
Krokuvos metropolitas kardinolas Stanislaw Dziwisz. 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (BNS) 
— Lenkijoje religijos pažymys bus 
toks pat svarbus kaip pažymiai iš ma
tematikos ar gimtosios kalbos ir bus 
į t rauktas skaičiuojant mokinio pa
žangumo vidurkį, sakoma paskelbta
me vyriausybės komunikate. 

Tad Lenkijos Katalikų Bažnyčia 
nurungė naująjį švietimo ministrą 
profesorių Ryszard Legutka, kuris 
vos pradėjęs eiti pareigas suabejojo 
tokios sistemos būtinumu, rašo dien
raštis ,,Super express". 

Nutarimą įtraukti religijos pažy
mį skaičiuojant bendrą pažymių vi
durkį liepos mėnesį priėmė buvęs 
švietimo ministras Roman Giertych. 
Pažymių vidurkis svarbus stojant į 
gimnazijas ar licėjus. 

Labai skausmingai į naujojo mi
nistro ketinimus sureagavo Katalikų 
Bažnyčios hierarchai. Buvęs ilgame
tis popiežiaus Jono Pauliaus II asme
ninis sekretorius, dabartinis Kroku
vos metropolitas kardinolas Stanis-
law Dziwisz ir Lenkijos vyskupų kon
ferencijos tarybos narys arkivysku

pas Slawoj Leszek Glodz pasmerkė R. 
Legutka ketinimus. 

„Jeigu ministras nori konflikto ir 
visuomenės disharmonijos, tai ją tu
rės", — žiniasklaidai pareiškė arki
vyskupas. 

Reaguodama į šiuos žodžius vy
riausybė šeštadienį suskubo paskelb
ti, jog jokių pakeitimų dėl pažymių vi
durkio skaičiavimo nebus. 

Pasak politologų, valdančioji par
tija „Įstatymas ir teisingumas" ga
limų Seimo rinkimų išvakarėse ne
nori konfliktuoti su Bažnyčia, kuri 
gali suvaidinti svarbų vaidmenį pri
traukiant rinkėjų balsus. 

Dienraštis „Rzeczpospolita" pir
madienį skelbia apklausos rezulta
tus, kurie rodo, jog net 60 proc. lenkų 
nenori, kad į religijos pažymį būtų at
sižvelgta skaičiuojant mokinio pažy
mių vidurkį. 

Priešingos nuomonės buvo 36 
proc. apklaustųjų. Lenkijoje religijos 
pamokos nėra privalomos, jas lanko 
apie 70 proc. moksleivių. 

Jamaiką užklupo uraganas „Dean" 
Kings ton , rugpjūčio 20 d. 

(,,Reuters"/BNS) — Jamaikos pietinę 
pakrantę sekmadienį užklupo ura
ganas „Dean", kuris sostinėje Kings
ton vartė medžius ir plėšė stogus. 

„Dean", dėl kurio anksčiau Kari
buose žuvo šeši žmonės, buvo „itin 
pavojingas" 4 kategorijos penkių ka
tegorijų skalėje uraganas, o prie Mek
sikos Jukatano pusiasalio gali virsti 
5-osios kategorijos uraganu, pranešė 
JAV nacionalinis uraganų stebėjimo 
centras. 

Jamaikos vyriausybė dviem pa
roms paskelbė komendanto valandą, 
o elektros tiekimo kompanija pakilus 
stipriam vėjui nutraukė elektros tie
kimą. 

Per audrą Kingston nuvirtę me
džiai ir stulpai blokavo gatves. Vėjas 
nuplėšė kelis stogus, be to, buvo pa
sigesta vieno vyro, ant kurio namo 
užvirto medžiai. 

Uragano „akis" yra keli kilome
trai į pietus nuo Jamaikos, kur buvo 
pranešta apie kelias žemės nuošliau
žas. Šioje kalnuotoje šalyje gyvena 3 
mln. žmonių. 

Vietos žiniasklaida pranešė, kad 
prieš audrą salelių grandinėje 80 km 

į pietus nuo Kingston buvo įkalinta 
17 žvejų — vyrų ir moterų. 

Prieš uraganą parduotuvėse 
žmonės karštligiškai pirko baterijas, 
žibintuvėlius, tuno konservus, ryžius 
ir vandenį. Rinkimų kampanija, vyk
stanti prieš rugpjūčio 27-osios balsa
vimą, buvo sustabdyta. 

„Dean" vėjo greitis siekė 230 km 
per vai., o jo centras 8 vai. vakaro vie
tos laiku buvo 115 km j pietvakarius 
nuo Kingston. 

Uraganas slenka į vakarus 32 km 
per vai. greičiu. Dėl jo nerimauja ir 
naftos gavybos sektorius, patyręs 
daug nuostolių per 2004 ir 2005 metų 
audras, kurių metu nuvirto naftos 
gavybos platformos Meksikos įlanko
je, buvo užlietos naftos perdirbimo 
gamyklos ir pažeisti naftotiekiai. 

Meksikos kompanija „Pemex" iš 
savo naftos gavybos platformų Mek
sikos įlankoje pradėjo evakuoti 
13,360 darbininkų. 

Dėl galimybės, kad NASA bus 
priversta evakuoti žmones iš savo 
centro Houston, amerikiečių daug
kartinis erdvėlaivis „Endeavour" 
skubiai paliko Tarptautinę kosminę 

v 

stotį ir diena anksčiau grįžta į Žemę. 

EUROPA 

TALINAS 
Visi Estijos gyventojai gali di

džiuotis savo šalimi, nes ji sukurta jų 
rankomis, pareiškė prezidentas To-
omas Hendrik Ilves interviu vienai 
radijo stočiai Nepriklausomybės at
kūrimo dienos proga. Tai pranešė 
prezidento sekretorius spaudai. Pa
sak T. H. Ilves, Estijos gyventojai vis 
geriau pradeda suvokti, ką reiškia žo
dis valstybingumas. „Valstybingu
mas — tai ne tik idealas, apie kurį 
reikia svajoti, bet ir užduotis išspręs
ti svarbiausią problemą — kaip už
tikrinti Estijos žmonių gerovę", — 
pažymėjo valstybės vadovas. Pasak T. 
H. Ilves, žmonės suvokė teisinės vals
tybės reikšmę ir tai, kaip svarbu gy
venti demokratinėje šalyje. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV žiniasklaidos priemonės 

2007 metų antrajame ketvirtyje ėmė 
skirti kur kas mažiau dėmesio karui 
Irake, parodė tyrimas, kurį surengė 
centras „Project for Excellence in 
Journalism". Trijų pagrindinių nu-

į šviečiamų karinės kampanijos Irake 
temų — ginčų dėl JAV užsienio poli
tikos, tiesioginių įvykių Irake ir jų 
įtakos JAV vidaus politikos reika
lams — populiarumas sumažėjo be-

; veik trečdaliu ir pasiekė 15 proc., pa
lyginti su 22 proc. per pirmuosius šių 

: metų mėnesius. Iš viso naujienų apie 
; karą Irake populiarumas pirmavu-
: šiame pagal šį rodiklį interneto tink-
j le sumažėjo daugiau kaip 40 proc. 

Pirmajame ketvirtyje rodiklis suma
žėjo iki 33 proc., antrajame — iki 19 
proc, parodė tyrimas. 

Jungtinių Valstijų specialistai šį
met pradės rengti Palestinos savival
dos gvardiją, kad sustiprintų jos va
dovo Mahmoud Abbas formuotes, 
siekiančias pasipriešinti islamisti-
niam judėjimui „Hamas", pranešė 
Valstybės departamentas. „Hamas" 
birželį jėga užgrobė Gazos ruožo kon-

ATLANTIC 

trolę, ir dėl to Palestinos savivalda 
suskilo į du anklavus. M. Abbas ap
kaltino savo oponentus valstybės 
perversmu. Vakarai remia palesti
niečių prezidentą, kuris, jų vertini
mu, yra nuosaikus lyderis, siekiantis 
taikos su Izraeliu. 

PIETŲ AMERIKA 

KARAKASAS 
Venesuelos prezidentas Hugo 

Chavez neigia pasklidusius internete 
gandus apie komunistinės Kubos dik
tatoriaus Fidel Castro mirtį. Saky
damas savaitinę kalbą per televiziją 
H. Chavez pareiškė: „ In terne te 
sklando gandai, kad Fidel Castro mi
rė. Fidelis dirba, jis rašo". Prezi-den-
tas teigė kalbėjęs su F. Castro pra
ėjusį pirmadienį, per gimimo dieną, 
kai Kubos vadovui sukako 81 metai. 
Gandai apie F. Castro mirtį dėl jam 
padarytos operacijos komplikacijų 
pasirodė internete praėjusį penkta
dienį. 

PISKO 
Peru žemės drebėjimo zonoje dir

bę gelbėtojai pirmadienį baigė paieš
kos operaciją, kurią pakeitė intensyvi 
pagalba ir patruliavimas siekiant už
kirsti kelią plėšikavimui. Per trečia
dienio žemės drebėjimą, kurio stipru
mas buvo maždaug 8 balai pagal 
Richter skalę, žuvo mažiausiai 503 
žmonės, o galutinis žuvusiųjų skai
čius gali pasiekti 540. Dar maždaug 
1,600 žmonių buvo sužeisti. Dau
giausiai žmonių žuvo Pisko mieste, 
esančiame 240 km į pietus nuo sos
tinės Limos. 

AUSTRALIJA 

SYDNEY 
Australijos leiboristų vadovas, 

dabar esantis opozicijoje, atsiprašė 
už apsilankymą viename New York 
striptizo klube prieš ketverius metus, 
kai atstovavo savo šaliai Jungtinėse 
Tautose (JT), tačiau jo prisipažini
mas nesukėlė bent kiek audringesnės 
reakcijos šalyje. Tokia rami reakcija 
yra tipiška. Krikščionys, feministės, 
apklausų rengėjai ir net politiniai 
oponentai neteikė didelės reikšmės 
Leiboristų partijos vadovo Kevin 
Rudd prisipažinimui ir tam, kaip jis 
galėtų paveikti jo galimybes premjero 
poste pakeisti John Howard. 

1-800-77S-SEND 
www-atlanticexpresscorp.com 
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Kroviniu gabenimas 
laivu j visas pasaulio šals. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. "S 
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Krovimu Dervežimas 
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Striatl Pacfcaoes v 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 
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Gene vasaitienė pasitinka Utenos mokiniai. 

Genė Vasaitienė pristatoma mokiniams. 

Genė Vasaitienė gauna dovanas. 

Buračai apdovanoja VasaiČius juostomis. 

Įdomios atostogos 
Lietuvoje 

GENĖ VASAITIENĖ patriotizmo buvo su kaupu. Be pat
riotizmo Lietuva niekada nebūtų išsi-

Kaip gražų sodą ar darželį, vis laisvinusi. Lietuva pavyzdingas kraš-
bandome kuo dažniau aplankyti savo tas - kadangi ji tokia maža, ji turi 
gimtinę Lietuvą. Ypač kai šįmet šven- būti kaip perlas ar deimantas - labai 
tėme tokį neeilinį gimtadienį - 140 vertinga ir visų laikoma geru 
metų, sudėjus abiejų mūsų metus, pavyzdžiu. 
Norėjome jį paminėti Lietuvoje. Mū- * * * 
sų draugai, prof. Gediminas ir Gra- Aplankytų mokyklų mokiniai 
žiną Daugėlos iš Kauno, surado labai tikrai drausmingi, jie atidžiai klausė-
gražų viešbutį „Belvilį" su puikiu si mano paskaitos. Po paskaitos labai 
restoranu netoli Molėtų. Pagrindinis domėjosi Amerika. Mažai kas iš jų 
„Belvilio" pastatas beveik visas stik- buvo sutikę žmogų iš Amerikos, 
linis, jis įsikūręs labai gražiame pu- Domėjosi mano kelione, nes nė vie-
šyne prie ežero. Nesvarbu, kur esi, nas nebuvo skridęs lėktuvu. Skrisda-
restorane ar balkone, matai nuostabų mi į Lietuvą pagalvokime, kad jos atei-
vaizdą ir jautiesi, kad esi Lietuvos čiai gal dažniau tokių „lauktuvių" 
gražioje Lietuvos, o ne triukšminga- reikėtų nuvežti Lietuvos jaunimui, 
me, nors ir maloniame, miesto res- Pasibaigus diskusijoms, visose 
torane. mokyklose vyko meninis mokinių pa-

Maistas labai elegantiškai ir ska- sirodymas. Aiškiai matėsi, kad kaimo 
niai paruoštas, mandagus patarnavi- mokyklose yra nemažai gabaus jau-
mas. nimo. Viena mergina tikrai puikiai 

Neramu buvo dėl pasirinktos vie- skambino pianinu, šoko ir deklama-
tos. J u k Molėtai nėra Lietuvos vidų- vo, jos mokytoja sakė, kad ji yra vy-
ryje, o draugai ir giminės išsimėtę po riausia iš aštuonių vaikų šeimos, ku-
visą Lietuvą. Be reikalo rūpinomės, rioje tėvas girtauja. Žinoma, jai tikrai 
nes pasitaikius saulėtai dienai visi 43 bus sunku ką nors pasiekti. Pagal-
svečiai pasirodė. Tai buvo įspūdin- vokime, kaip galėtume tokiems val
giausias mudviejų gimtadienis. Ruo- kams padėti. 
šiantis švęsti bet kokį minėjimą arba Kasdien per savaitę aplankiau 
paatostogauti drąsiai siūlome pagal- po vieną mokyklą. Visur buvau šiltai 
voti ir apie „Belvilio" viešbutį, sut ikta su gėlėmis ir išleista su 
(www.belvilis.lt). vaišėmis ir dovanomis. Kelių mokyk-

* * * lų bibliotekoms buvau pasiuntus lie-
Na, bet užtenka pokyliauti. Pir- tuviškų ir angliškų knygų. Mokyklos 

madienį prasidėjo r imtas darbas - buvo labai dėkingos, pabrėžė, kad 
lankymasis pagrindinėse kaimo mo- ypatingai trūksta lengvai parašytų 
kyklose. Šį darbą pradėjau prieš dve- angliškų knygų, nes mokiniai pramo
jus metus Almai Adamkienei paminė- kę angliškai neturi ką skaityti, 
jus , kad kaimo mokykloms labai * * * 
t rūks ta mūsų dėmesio, nes ten yra Marijampolėje aplankėme parti-
labai daug gabaus jaunimo. Mano pir- zanų muziejų. Mums labai pasisekė, 
mosios paskaitos tema buvo „Kaip nes mūsų gidu buvo Antanas Gus-
pasiekti turiningą gyvenimą". Šiai taitis, kuris įkūręs tą muziejų. Labai 
paskai ta i gavau įkvėpimą, gavusi džiaugėmės, kad tiek daug informaci-
laišką iš šeimos, kuriai pasiunčiau jos, nuotraukų ir laiškų yra sukaupta 
siuntinį. Laiške jie rašė: „Mes esame į vieną vietą, kad mūsų didvyriai 
tokie netur t ingi ir nieko neverti nepamirštami ir jais rūpinamasi, 
žmonės". Turbūt visi pažįstame ne- Vilniuje pusbrolis akademikas An-
turtingų, nieko nevertų žmonių. Pa- tanas Buračas nusivedė aplankyti nau-
galvojau, kad jei tėvai tuo tiki, ko ją universitetą, kuriame jis dėsto. Tai 
gali norėti iš vaikų? Šia paskaita ban- Mykolo Romerio universitetas, įkur-
džiau parodyti mokiniams, kad nie- tas 2004 m. spalio 28 d. Lietuvos Res-
kad nėra per anksti pradėti planuoti publikos Seimo nutarimu šis univer-
savo gyvenimą. Norint tai pasiekti, sitetas per pirmuosius dvejus metus 
reikia turėti discipliną, aiškiai nusta- įsitvirtino kaip solidus teisės ir socia-
ty tus tikslus ir jų niekad neatsi- linių mokslų studijų mokslo centras, 
sakytų, nesvarbu, kiek kartų pasi- Šiuo metu M. Romerio univer-
taikyti kliūčių pasirinkti t inkamus sitete studijuoja 17,000 studentų 59 
draugus, kurie padėtų, o netrukdytų programose. Dirba 1,087 žmonės: 730 
tai pasiekti. dėstytojai ir mokslo darbuotojai ir 

* * * 357 administratoriai. Papietavę su 
Kita paskaita buvo apie patrio- universiteto rektoriumi Alvydu Pum-

tizmą: „Kas yra patriotizmas?" Kaip pučiu išsiskyrėme labai gerai nusi-
aš įgavau patriotizmą? Kodėl reikia teikę. Be šio universiteto yra dar 20 
patriotizmo? Lietuva turi būti labai veikiančių universitetinio lygio aukš-
pavyzdingas kraštas." tųjų mokyklų. Per paskutiniuosius 

Prieš pradėdama paskaitą, pak- metus Lietuvoje aukštąjį mokslą bai-
lausiau mokinių, ką jiems reiškia gusiųjų procentas pakilo iki 27. Taigi 
patr iot izmas. Vienas labai r imtas pasidžiaugėme ne tik didžiuliais „Me-
vaikinas atsakė, kad tai yra išliejimas ga", ,Akropoliu", „Maxima" ar „Gedi-
kraujo už Lietuvą. Tuomet paminė- mino 9", bet ir nauja mokslo įstaiga. 
jau kelis besąlyginius meilės kraštui Savo viešnagę Lietuvoje užbaigė-
pavyzdžius: Amerikos nuostabiausią me pasinaudoję viena mums įteikta 
patriotą Nathan Hale, kuris prieš dovana. Trimis dienomis Druskinin-
žūdamas už savo kraštą pareiškė: kuose ir keletu procedūrų Druski-
„Man gaila, kad turiu tik vieną gy- ninku gydykloje. Ypatingai atgaivino 
vybę kurią aš galiu paaukoti už savo povandeninis masažas. Atsigavę fi-
kraštą". Nepamiršau paminėti ir ziškai dar pabendravome su draugais 
Lietuvos Lukšių šeimos, kurioje buvo ir giminėmis Vilniuje ir susipakavę 
penki sūnūs, visi partizanai, žuvę už vertingas ir gražias dovanas išskrido-
Lietuvą ir teisybę. Paaiškinau apie me namo. Aišku, vienas lagaminas 
DP stovyklų gyvenimą, kur nebuvo pasiekė mus po dviejų dienų, mums 
daug maisto, drabužių ar batų, bet jau sugrįžus namo. 

http://www.belvilis.lt
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Iš Lietuvos grįžti tuščiais laga
minais neišeina. Oro uoste teko mo
kėti ne už antsvorį, o už viršsvorį. 
Nors lagaminai ne visai pilni, bet pri
krauti knygų daug sveria. Namuose 
lentynos sausakimšai pilnos, bet kaip 
atsisakyti tokių brangenyių, be kurių 
negalime gyventi! 

„Lietuvos rytas" sugalvojo staig
menų — perkant laikrašti, nemoka
mai gausi knygą. Atskirai perkant, 
knyga kainuoja 13 litų. Numatyta 
išleisti 30 skirtingų knygų. Kai tik 
pasirodė pirmoji 10,000 tiražu išleis
ta knyga „Dievų miškas", ji tuoj bu
vo išgraibstyta. Žmonės pirko laik
raščius, gavo knygų sau ir dovanoms. 
Prenumeratoriams knygos buvo 
siunčiamos paštu. Jas buvo galima 
įsigyti „Lietuvos rytas" įstaigose, 
didžiuosiuose prekybos centruose, 
kioskuose ir net „LUKoil" degali
nėse. 

Prieš keletą metų autoriaus 
Balio Sruogos anūkė Aušrinė Bylaitė 
šią knygą išvertė į anglų kalbą pava
dinimu „Forest of the Gods". Bu
vusios čikagietės Aušrinė ir jos mama 
Dalia, istorikės Vandos ir rašytojo 
Balio Sruogų dukra, dabar gyvena 
Lietuvoje. 

Jaunųjų liberalų seminare Vil
niuje Donatas įsigijo dvi knygas 
„Geopolitikos akiračiai" (vyriausias 
redaktorius Žygimantas Vaičiūnas) ir 
knygą, kurios pavadinimas paremtas 
JAV prez. John Kennedy žodžiais — 
„Neklausk, ką tau gali duoti Lietuva. 
Klausk, ką tu gali duoti Lietuvai!" 

Pirmoji knyga yra Vilniaus uni
versiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto magistran
tų straipsnių rinkinys, paruoštas pa
gal jų bakalauro darbus. „Todėl, — 
rašo Vaičiūnas, — skaitytojai rinki
nyje gali tikėtis tarptautinės politikos 
aktualijų ir akademinių įžvalgų sin
tezės." Straipsniuose yra analizuoja
mi tarptautinės politikos reiškiniai, 
juos sieja geopolitinė plotmė. Insti
tuto direktorius yra dr. Raimundas 
Lopata. 

Antroji knyga Akademinio jauni
mo organizacijos „Geopolis preziden
to Žygimanto Vaičiūno ir „Pilietinės 
jaunimo idėjos emigruojančioje Lie
tuvoje" (PJIEL) projekto vadovės 
Justės Tolvaišaitės. 

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie LR vyriausybės 
Užsienio lietuvių skyriaus vedėja 
Violeta Raulynaitienė įvade rašo, kad 
knyga priverčia pažvelgti „Kokiomis 
mintimis gyvena jaunimas, kaip 
mato Lietuvą ir pasaulį, kokį įsivaiz
duoja rytojų?" Knyga yra rašinių 
konkursų „Neklausk ką tau gali 
duoti Lietuva. Klausk ką tu gali duoti 
Lietuvai!" ir „Lietuva vaiko akimis" 
dalyvių mintys. Moksleiviai žvelgia j 
vykstančius pokyčius, ypatingai emi
graciją. „Manome, kad šis leidinys 
padės stiprinti Tėvynės ryšius su 
išeivija, tiesti tiltą tarp Lietuvos ir 
pasaulio lietuvių jaunimo", rašo 

Akių ligos 

Raulynaitienė. 
Vaičiūnas paryškina: „Šiame rin

kinyje rasite daug nuoskaudų, neti
kėtų minčių vingių, o dar daugiau — 
nuoširdaus rūpesčio ne tik už save, 
ne tik už savo artimą, bet ir u i 
Lietuvą — fizinę ir dvasinę savo 
Tėvynę." Abiejų konkursų grandimi 
buvo parinktas Kazys Pakštas, siūlęs 
planingą emigracijos būdą Balto
skandijos konfederaciją. Rašiniai pa
rodė, kad jaunimas „pasiryžęs toliau 
puoselėti tautiškąsias ir pilietines 
vertybes, padėsiančias ateityje sėk
mingai dirbti Lietuvos labui... įvardi
ja jausmą būti reikalinga Lietuvai... 
Gražiausio jausmo — meilės Lietuvai 
— kupini rašiniai leidžia aiškiai su
prasti, kiek stiprybės, ryžto ir atkak
lumo slypi jaunime." Ieškoma, kaip 
skaudžią realybę paversti geresniu 
gyvenimu. 

Aušrinė Daunoravičiūtė Kauno 
Rasos gimnazijos 12 klasės mokinė 
rašo: „Ir iš tiesų šiuolaikinė visuo
menė tampa neatspari gausiai pa
siūlai ir pigiam spindesiui, kuris mus 
paperka... Nejučia įperšama kosmo
politinė kultūra... Kai žmogus neturi 
nieko, jį lengva nupirkti... pinigai vi
lioja... Ypač jei jų reikia mokslui, to
bulėjimui, šeimai... Jaučiu, jog čia, 
Lietuvoje, galiu kažką pakeisti, ir 
Lietuva tų pokyčių laukia. Valstybė į 
mane investavo — suteikė galimybę 
mokytis, augau kartu su laisvę atga
vusia Lietuva." 

Vaiva Girniūtė, Trakų Vytauto 
Didžiojo gimnazijos 12-os klasės mo
kinė rašo: „... pasidaro graudu, kai 
rugsėjo pirmąją, keliant tautinę vė
liavą ir grojant Lietuvos himną, jo 
nesigirdi, nes mokinių, net ir tėvų, 
šūkavimai, tarpusavio kalbos nustel
bia orkestrą. Kas tai?" Džiaugsmas 
susitikus, o gal visiškas abejingumas 
valstybės simboliams ir jų negerbi
mas? Kodėl šv. Valentino dieną šven
čiame su didžiausiu pakilimu, o apie 
Vasario 16-ąją tik užsimename? Gal 
teisus vieno Vilniaus licėjaus vadovas 
sakydamas, kad jų mokiniai mokomi 
rimtų dalykų, o apie Vasario 16-ąją ar 
Kovo 11-ąją jie patys, jei panorės, 
sužinos, tai ne mokytojų rūpestis... 
Nelaukime šviesesnio rytojaus, jis 
pats savaime neateis... Jaunoji kar ta 
turi įsipareigoti įgyvendinti drąsiau
sias tautos svajones." Vaiva skatina 
balsuoti, nebūti suviliotais nerealiais 
pažadais. 

Gediminas Keniausis ir Robertas 
Aleksandrovas, Pasvalio Lėvens pag
rindinės mokyklos, 9 klasės mokiniai, 
apie lietuvių savybes sako: „Būdami 
lėti ir pasyvūs, mes visada ir visur 
pavėluojame. Dėl to tradicinio pavė
lavimo esame daug svarbių pozicijų 
užleidę svetimtaučiams. 

Nauji laikai reikalauja naujo tipo 
lietuvių: veiklių, šviesių, energingų, 
atsparių ir mylinčių laisvę. Tokių 
lietuvių savaime neatsiras. Jų reikia 
išsiugdyti." 

Elnara Kerimovaitė, Šiaulių Ge
gužių vidurinės mokyklos 11 klasės 
mokinė, rašo: „Kitas svarbus aspek
tas — pačios visuomenės auklėjimas, 
pozityvumo skiepijimas." 

Įdomus projektas, įdomi knyga. 

Bus daugiau. 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Vidaus ligos 

D a n t ų gydytoja i 

EDMUNDAS VIŽNAS, MJ>V 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 

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

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

EUGENE C DECKER, DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

.jetuviams sutvarkys dantis už prienamy nainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba Setuv.ška.. 
4647 W. 103 St, Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDAUAS PRUNSKIS, MD 

V1KDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai 
Elgin: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 

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

— " - " • 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

Pacientai galės rinktis ir privačiai 
atliekamas širdies operacijas 

Nuo šiol pacientai galės rinktis 
ne t ik valstybinėse, bet ir privačiose 
gydymo įstaigose at l iekamas kar-
diochirurgijos operacijas, o jų gydy
mo išlaidas kompensuos Valstybinė 
ligonių kasa. 

Iki šiol tokias paslaugas pacien
tai galėdavo gauti tik trijose valsty
binėse gydymo įstaigose: Vilniaus 
univers i te to ligoninės Santariškių 
klinikose, Kauno medicinos univer
si teto klinikose bei Klaipėdos jū
rininkų ligoninėje. 

Ligonių kasoms pasirašius su
tart į su Vilniaus širdies chirurgijos 
centru, nuo rugpjūčio mėnesio val
stybės kompensuojamos trečio lygio 
širdies chirurgijos operacijos bus 
atliekamos ir šioje privačioje gydymo 
įstaigoje. 

Kaip pastebėjo laikinai einantis 
Vilniaus teri torinės ligonių kasos 
(TLK) direktoriaus pareigas Kęstutis 
Speičys, nuo šiol privačioje įstaigoje 
operuotis norintys asmenys už pas
laugą neturės mokėti dukart. 

Lietuvos pacientų organizacijų 
atstovų tarybos pirmininkės Vidos 
Augustinienės teigimu, naujoji tvar

ka bus ypač naudinga pacientams. 
Anot K. Speičio, sutartis su pri

vačiomis medicinos įstaigomis Vil
niaus TLK pasirašinėja jau seniai. Iš 
viso pasirašytos 107 sutartys su pri
vačiomis įstaigomis, 43 iš jų teikia 
pirminės asmens sveikatos priežiū
ros paslaugas, 45 - antrinės. Šiais 
metais pasirašytos ir 23 naujos sutar
tis, tačiau su Vilniaus širdies chirur
gijos centru pasirašyta sutartis dėl 
trečio lygio specializuotų kardiochi-
rurgijos ir reanimacijos paslaugų kol 
kas yra pirmoji. 

Pasak Vilniaus širdies chirurgi
jos centro valdybos narės Editos 
Jonikienės, tai, jog valstybė kompen
suos privačioje klinikoje atliekamas 
kardiochinirgines operacijas, šias 
paslaugas padarys prieinamas ir 
mažiau pasiturintiems pacientams. 

Anot jos, dar vienas privačios 
gydymo įstaigos privalumas tas, jog 
pacientai operuojami iš karto, tuo 
tarpu planinės operacijos valstybinė
je ligoninėje gali tekti laukti 2 - 4 
mėnesius. 

Iki metų pabaigos Vilniaus 
širdies chirurgijos centre planuojama 
atlikti apie 20 operacijų, kurių iš
laidas padengs Valstybinė ligonių 
kasa. Centro vadovai tikisi, jog kitą
met tiek operacijų bus atliekama per 
vieną mėnesį. 

Pagal BNS 

PASLAUGOS 

Mano laikraštis 
Kasdieninis 
Nuolatinis 

DRAUGAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS BR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANJC ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654;773-581-8*54 

http://www.illinoispain.com
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Kristinos Danilevičienės darbas. Kristina ir Albertas Danilevičiai. „Smėlio studijos" eksponatai. 

„Smėlio studija" Juodkrantėje - smėlio 
pakuždėti meno kūriniai 

Maloniausiu atradimu Kuršių 
nerijoje man šiemet tapo Juodkran
tės „Smėlio studija", įsikūrusi ato
kiau nuo miestelio centro esančioje 
Gintaro įlankoje. 

Ši menininkų Kristinos ir Al
berto Danilevičių studija duris lanky
tojams atvėrė tik liepos pradžioje. 
Kukli studijos patalpa, su iš pajūrio 
smėliu supiltomis grindimis vargu ar 
skirta tiems, kurie į Kuršių neriją 
atvyksta tik pašėlti, tačiau ji tikrai 
suvirpins širdis tų, kurie pamilo vie
tinį marių, pušų, jūros ir vėjo derinį. 

Ryžausi prakalbinti Kristiną ir 
Albertą Danilevičius. 

Iš Vilniaus į Kuršių neriją 

- Kiek žinau, nesate Kuršių 
nerijos gyventojai nuo gimimo. 
Kas paskatino prieglobsčio ieš
kotis būtent čia? 

Kristina. Pervažiavome prieš 
trylika metų. Aš vilnietė, Albertas -
grynas žemaitis. Susipažinome studi
juodami Vilniaus dailės akademijoje. 
Susidraugavome, susituokėme. Vis 
svajojome gyventi gamtoje, ne mieste. 
Vilniuje gyvenome močiutės bute, 
Kalvarijų gatvėje. Buvo ankšta viso
mis prasmėmis. Nusprendėme, kad 
reikia parduoti butą Vilniuje ir ieš
koti sau vietos kitur. Taip atsitiko, jog 
į Kuršių neriją gyventi persikėlė mū
sų artimiausi draugai. Mes pas juos 
dažnai čia atvažiuodavome. 

Paaiškėjo, kad Juodkrantėje par
duodamas butas. 

Albertas. Būta įvairių planų. 
v 

Pavyzdžiui, pervažiuoti kur nors į Že
maitiją. Mane į ją visada traukė. Na, 
o Kristiną traukė į Suvalkiją, iš kur 
kilęs jos tėvelis, kur ji praleido ne 
vieną vasarą. Kadangi negali persi
plėšti į dvi dalis, tai atradome kom
promisą - Kuršių neriją. 

Kristina. Taip susiklostė - ap-
sisprendi, tarsi paspaudi kokį mygtu
ką, ir paskui viskas vyksta tarsi sa
vaime, tik vėjas pro ausis švilpia. Al
bertui, regis, persikelti nebuvo baisu, 
o aš tikrai bijojau viską radikaliai 
keisti. Bandžiau dar kabintis, ieškoti 
saugiklių, tačiau jau buvau it valtis, 
pakliuvusi į sraunią upę. 

- Pervažiavote jau su duk
rele? 

Kristina. Taip. Ūlai jau buvo 
devyneri. Buvo neramu, kaip ji čia 
pritaps. Labai pasisekė, kad mokyk
loje jau pirmą dieną Ula sutiko gi

miningą sielą - suolo draugę. Buvo 
tarsi dvi baltos varnos klasėje. Kitas 
svarbus dalykas - nors esame gana 
uždara šeima, tačiau tikrai visi esame 
labai geri draugai ir vienas kitą 
palaikome. 

- Dukra taip pat apsisprendė 
eiti tėvų pėdomis. Ar kitokio jos 
apsisprendimo ir neįsivaizda
vote? 

Kristina. Ula dabar mokosi Vil
niaus dailės akademijoje. Tačiau ten 
stoti apsisprendė tikrai ne iš karto. 
Mano tėtis - chirurgas, mama - litua
nistė, tačiau taip pat dirba medicinos 
žurnale, sesuo - pediatrė. Taigi buvo 
tikrai didelis spaudimas Ūlai rinktis 
medikės profesiją, kuri esą daug aiš
kesnė ir žemiškesnė nei meno darbų 
kūrimas. Dar buvo vienas variantas -
kalbos. Ula tikrai joms labai gabi, ta
čiau galiausiai pasuko mūsų pėdomis. 

Apie kūrybą ir vėją 

- Albertas - skulptorius, Kris
tina - dailininkė, kurianti pa
veikslus iš įvairių augalų. Ta
čiau esate surengę nemažai ben
drų parodų? 

Albertas. Gal dėl to, jog tikrai 
labai giminingos sielos esame. Per 
bendras parodas, kai darbus šalia 
eksponuodavome, tai atrodydavo, jog 
jie puikiai papildo vienas kitą. Ypač 
seniau mūsų meniniai stiliai artimi 
buvo. Paskui Kristinos stilius keitėsi. 

Kristina. Mes, kaip žmonės, la
bai papildome vienas kitą, tai gal na
tūralu, kad ir darbai mūsų dera. 

- Visgi pasirinkote skirtingas 
meno kryptis. Teko matyti Mi
rusiose kopose Alberto padary
tų meniškų suolelių, tvorelių, 
Juodkrantėje, prie marių, ma
čiau jūsų akmenines skulptūras, 
na. o Gintaro Įlankoje - kūriniai 
iš šaknų ir iš nendrių. Tai jums 
nėra svarbu, iš ko kurti? 

Albertas. Aišku, medžiaga dik
tuoja savo reikalavimus. Tačiau svar
biausia, mano galva, kompozicija. 
Kartais žiūri į akmenį ir jau matai, 
ką iš jo nori išlaisvinti, ką padaryti. 
Su nendrėmis ar šaknimis dažniausiai 
kiek kitaip - dėlioji, makaluoji visaip, 
derini vieną prie kito ir galiausiai 
pamatai, kad viskas susidėlioja į tam 
tikrą visumą. Pradžioje net neplana
vai, paprasčiausiai šaknys, pagaliai ar 
nendrės tokios pasitaikė, taip susi
jungė. 

Seniau daugiau dirbdavau su 

akmeniu ar medžiu, tačiau prieš pen
ketą metų surengėme tokią pramogą 
Kuršių nerijoje - per Jonines sudegi
nome iš nendrių ir šakų darytas 
skulptūras. Tai nėra koks išskirtinis 
veiksmas. Žinau, kad ir Vilniuje daro
mos medinės skulptūros ir paskui de
ginamos. Tačiau Juodkrantėje visa 
tai darėme vandenyje ir iš tiesų buvo 
įspūdinga. 

- Sudeginote? Nebuvo gaila? 
Albertas. Tai kad nendrės vis 

vien per žiemą nebūtų išlaikiusios. O 
dabar tapo savotiška tradicija taip Jo
nines čia švęsti. Šiemet tikrai daug 
žmonių susirinko. Nebuvo triukšmo, 
paprasčiausiai žiūrėjome į gamtos 
virsmus, į skirtingų elementų dermę, 
buvome pasidarę naminės giros, iš
kepę bandelių. 

Beje, dabar vėl darau nendri
nius kūrinius, kurie Gintaro įlankoje 
bus sudeginti rugsėjo 22-ąją, per ly
giadienį. 

- Beje, ar turite kokių moky
tojų, žmonių, į kurių kūrybą ori
entuojatės, ar viskas yra jūsų 
asmeniniai ieškojimai? 

Albertas. Skulptorių tiek pa
saulyje, tiek Lietuvoje yra gausybė. 
Kiekvienas dirba taip, kaip moka. 
Tikrai negaliu pasakyti, kad yra kaž
kokia mokykla, kuria seku. Aš apsk
ritai nesureikšminu to, ką darau. 
Man dažnai atrodo, jog visa tai tik 
Šiaip - žaismė. 

- Kristina, jūsų darbų techni
ka tikrai savita. Lietuvoje tikrai 
daug dailininkų, bet panašaus 
pobūdžio darbų, naudojant žo
lynus, man neteko matyti. Kas 
paskatino, pastūmėjo tokiems 
darbams? 

Kristina. Viskas labai paprastai. 
Postūmis buvo iš mamytės. 1984 me
tais nusipirko sodybą ir man sako: 
„Labai norėčiau ką nors ant medinių 
sienų pasikabinti. Gal galėtum iš žo
lių padaryti?" Pabandžiau ir patiko. 
Ar užtenka tų medžiagų save iš
reikšti? 

- Vasarą Kuršių neriją už
plūsta žmonės. Tai trukdo ar pa
deda kūrybai? 

Albertas. Viena vertus, džiau
giamės, jog vasarą sutinkame daug 
įdomių žmonių, yra galimybė pasi
kalbėti, pabūti kartu. Kita vertus, 
kūrybai vasarą tikrai prastas metas. 
Normaliai kurti galime tada, kai Kur
šių nerijoje erzelynė išsisklaido. 

Kristina. Vasara čia - tuščias 

laikas kūrybai. Paprastai laukiu ru
dens, kai viskas nutils ir pamažu išsi
valys. Man netgi atrodo, kad ir visa 
Kuršių nerijos gamta vasara tarsi 
susigūžia. Gal dėl to, jog ji labai deli
kati ir trapi, ir čia tikrai netinka 
didžiuliai koncertai, garsiakalbiai, 
agresyvus žmonių elgesys. Man atro
do, jog čia reikia elgtis visai kitaip, ir 
tada pamatysi visą grožį. Deja, dažnai 
tenka stebėti, kai žmogus čia atvyks
ta ne grožėtis, ne pamatyti, bet tik 
save pademonstruoti. 

- Mėgstate tylą? O didesnių 
menininkų renginių nepasiil-
gstate? 

Kristina. Nežinau kaip Alber
tas jaučiasi, bet aš tikrai jaučiuosi 
asocialė. Mano darbų ne kartą neno
rėjo priimti į galerijas, parodas, sakė, 
kad užsiiminėju niekniekiais, jog tai 
nėra menas. Kai susiduri su tokiais 
dalykais, tai nebesieki integruotis į 
menininkų bendruomenę. Man sma
gu gyventi taip, kaip gyvenu, krapš
tytis tyliai, daryti savo darbus, kū
renti krosnį, gerti arbatą su bičiuliais. 

Albertas. Natūraliai taip viskas 
vyko, jog tarsi atsiribojome nuo kitų. 
Tai nereiškia, kad neturime bičiulių 
menininkų. Su jais bendraujame. Ta
čiau tikrai ambicijų brautis į prestiži
nes galerijas neturime. Darome tai, 
kas mums atrodo vertinga bei svarbu, 
ir tikrai nemąstome, ar mūsų darbai 
atitinka bendrą „formatą" Lietuvoje. 

Kelias „Smėlio studijos" link 

- Kaip kilo mintis kurti studiją? 
Albertas. Tai pirmiausia Kristi

nos idėja. Ji labai norėjo, kad tokia 
studija atsirastų. Na, o konkrečiai 
planuoti pradėjome po to, kai Kristi
na turėjo pasitraukti iš Juodkrantės 
parodų namų. (K. Danilevičienė 2005 
metais nesutiko, kad Juodkrantės pa
rodų namuose būtų surengta paroda 
šeimos tematika, kurioje kaip šeima 
buvo pristatomos ir homoseksualios 
poros. Buvo sukeltas skandalas, įsiki
šo Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba, Kristina gavo nuobaudą ir 
galiausiai buvo priversta palikti dar
bą Dailės namuose. - redakcijos 
pastaba). 

Kristina. Kai tik atsikraustėme, 
nebuvo ir fizinių galimybių jokiai 
studijai. Tik jau po geroko laiko tarpo 
atsirado galimybė išplėsti turimą erd
vę, įsirengti atskiras patalpas, ku
riose būtų galima dirbti, taip pat kur 
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Lietuvos patriotei 
A t A ^jifį^ 

ZUZANAI JUŠKEVIČIENEI 
anapus saulės iškeliavus, su velionės 
šeimos nariais dalinamės sielvartu. 

Halina Molėjienė 
Magdalena Birutė Stankūnienė 

Brangiam „Lietuvos Vaikų viltis" komiteto savanoriui 
A t A 

LIUDUI RAMANAUSKUI 

mirus, giliai užjaučiame kolegę žmoną ALBINĄ, 
šeimą ir artimuosius. 

Liūdime kartu. 

„Lietuvos Vaikų viltis" komitetas 

darbus būtų įmanoma eksponuoti. 
Kai teko palikti Juodkrantės parodų 
namus, viskas pradėjo vykti kiek grei
čiau. Ne veltui sakoma, kai Dievas 
uždaro duris, jis kartu atveria langą. 

- O kodėl būtent toks pava
dinimas? 

Kristina. Nesinori idealizuoti ar 
mitologizuoti. Pavadinimas atsirado 
visai atsitiktinai. Pradžioje buvome 
sugalvoję kelis pavadinimus, tačiau, 
kai jau įrenginėjome studiją, nebeliko 
pinigų grindims sudėti. Tai pasiūliau 
Albertui vietoj grindų papilti laikinai 
pajūrio smėlio. Jis papylė, ir iš karto 
supratome, kad čia jis labai tinka, 
puikiai dera prie mūsų darbų. Taip 
savaime atsirado ir pavadinimas. 

- Studijos Įkūrimas, supran
tu, buvo nelengvas žingsnis. Vis 
vien atsiveriate kitiems, tarsi 
dvasiškai apsinuoginate? 

Albertas. Man tai kas... Pada
riau stovą ir pakabinau drobę su stu
dijos pavadinimu. Tiek tos drąsos... 

Kristina. Tikrai nebuvo papras
ta. Teko įveikti tam tikrą pasiprieši
nimą savyje. Tačiau tikrai nuostabus 
dalykas, kai ateina dvasiškai artimų 
žmonių. Paprastai iš karto pajunti, 
jog jie artimi. Kai matai, kad jiems čia 
patinka - nuostabus jausmas. 

Apie meną ir pinigus 

- Ką jaučiate, kai jūsų kūrinį 
nuperka? 

Kristina. Yra darbų, kuriuos 
visada prisimeni ir skaudu, kai nu
perka. Būna darbų, kurių neparduo
du ir neparduosiu. Albertas lengviau 
linkęs atsisveikinti su visais, tačiau 
kartais padovanoja savo kūrinį šei
mai, ir jis - nebeparduodamas. 

- Ar daugiau džiaugsmo, ar 
daugiau liūdesio? 

Kristina. Džiugu, kad kas nors 
vertina. Priklauso ir nuo žmogaus, 
kuris perka ir nuo darbo, kurį perka. 

Albertas. Taip pat ir nuo derybų 
perkant, kurios kartais apkarsta. 
Kartais, kai labai reikia pinigėlių, ir 
ateina žmogus, kuris sako: „Per 
brangu, mokėsiu tik pusę", - pasijun
ti labai nemaloniai. Apskritai širdy 
būna negera, kai kas nors ateina ir 
susiraukia, kad per brangu, jog jam 
netinka. 

- Kaip įkainojamas vienas ar 
kitas kūrinys? 

Albertas. Apskritai nesigaudau 
kainose ir nemėgstu rankose laikyti 
pinigų. Man geriausia būtų, jei pinigi
nių reikalų iš viso nebūtų. Ką žinau, 
kaip įkainoti tą akmenį, prie kurio 
rankas prikišau? Atrodo, niekniekis. 
Ypač kai kartais pamatai susiraukusį 
lankytoją, kuris burba, jog kainos 
pernelyg didelės. Tada nebesupranti, 
kiek meno kūrinys turi kainuoti. 

Kristina. Tarėmės su bičiuliais 
menininkais. Įvertinti savo kūrinius 
labai sunku. Dar sunkiau juos parda
vinėti. Vieni sako, kad per pigiai par
davinėjame. Tačiau būna ateina lan
kytojas ir piktinasi, jog kainos per di
delės. 

- Gal todėl dažniausiai me
nininkai savo kūrinių neparda
vinėja? Visai neseniai teko regė
ti, kaip Kristina nejaukiai jau
čiasi, kai kas nors perka jos kū
rini. Matyti, jog jaudinatės, ar 
patiks, ar liks patenkintas pirkė
jas... 

Kristina. Taip. Tikrai nesame 
verslininkai ar vadybininkai. Svajo
jame, jog kada nors galėsime pragy
venti vien tik iš savo kūrybos. Kol kas 
tik svajojame.. 

Paradoksalu, paveikslas jūsų ga
lerijoje kainuoja ne daugiau nei šei
mos pietūs Juodkrantės kavinėje, ta
čiau vis vien kai kas sako - per bran
gu. Ar tai nereiškia, jog pats menas 
šiandien vertinamas tik kaip praban
gos priedėlis prie gyvenimo, kaip sa
votiškas desertas, reikalingas tik ta
da, kai kažkas atlieka? 

Kristina. Esame šnekėję su ar
chitektais, kurie sako, jog paveikslai 
butuose praranda turėtą reikšmę. 
Štai iš dėvėtų rūbų parduotuvės nu-
perki indišką skiautę, Įrėmini, pri
derini spalvas, ir tau - originalus 
daiktas. Gali visa tai padaryti labai 
nebrangiai. Taip pat madinga repro
dukcijas kabinti. Ne kartą girdėjau 
stebintis: kam kabintis originalą, o 
ne reprodukciją? 

Dėkui už pokalbi ir linkiu 
sėkmės - tiek „Smėlio studijai", 
tiek jūsų kūrybai. 

Kalbino Andrius Navickas 
Bernardinai.lt 

A t A 
ONA JANUSAITIS 

Mirė 2007 m. rugpjūčio 16 d., sulaukusi 89 metų. 
Gyveno Portage, IN. 
Gimė 1918 m. gegužės 9 d. Lietuvoje 
1949 m. atvyko į JAV, Gary miestą, o 1997 m. persikėlė į Portage, IN. 
Nuliūdę liko: vyras Juozas, sūnus Rich su Jeannie Janusaitis, 

gyvenantis Porter, IN; dukros Jane Urycki, gyvenanti Lake Station, 
IN ir Irene su vyru Richard Macys, gyvenanti South Bend, IN; 
anūkai Chissy, Joe, Steve, Bob, Diana, Rich, Debbie ir Lenny; 12 
proanūkių. 

Priklausė St. Casimir Catholic bažnyčiai. 
Pamaldos už a.a. Oną įvyko sekmadienį, rugpjūčio 19 d. 1 vai. 

p.p. Edmonds & Evans laidojimo namų Portage koplyčioje, 6941 
Central Ave., Portage, IN. 

Nuliūdę artimieji 
www.funerall.com 

A t A 
SESUO MAGDALENE 

BAGDONAS, SSC (M. AMATA) 
Mūsų mylima seselė mirė 2007 m. rugpjūčio 18 d., Šv. Kazi

miero seselių motiniškame name, 2601 W. Marąuette Rd., Chi-
cago, IL, sulaukusi 87 metų. 

Į vienuolyną įstojo iš Sv. Juozapo parapijos, Scranton, Pen-
nsylvania. Vienuolyne įžaduose išgyveno 68 metus. 

Nuliūdę liko: Sv. Kazimiero seserys, sesuo Eleanor Dozier ir 
sūnus Ron, gyvenantys Wilmington, Delaware, daug sūnėnų ir 
dukterėčių. 

Velionė bus pašarvota antradienį, rugpjūčio 21d. nuo 3 v. p.p. 
iki 7 v.v. Sv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette Rd., Chi-
cago, IL. Mišparai mirusiems antradienį, 7 v.v. 

Laidotuvių šv. Mišios vyks trečiadienį, rugpjūčio 22 d. 9:30 v. 
ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių 
sesuo Magdalene bus palaidota Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse bei 
pasimelsti už seselės sielą. 

Sv. Kazimiero seserys 

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

Jaunimo centro valdybos iždininkui 
A t A 

LIUDUI RAMANAUSKUI 

mirus, jo žmonai ALBINAI, dukroms, sūnui bei jų 
šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime. 

Taryba, valdyba, pagelbinis Moterų komitetas ir 
visas Jaunimo centras 

Gerbiamam 
A t A 

fil. v.s. LIUDUI RAMANAUSKUI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną v.s. ALBINĄ, 
dukteris ASTĄ, INDRĘ, RENATĄ ir sūnų DONATĄ 
su šeimomis. 

Liūdime netekę mūsų skautiškos šeimos nario. 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
centro vadija ir nariai 

http://Bernardinai.lt
http://www.funerall.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• D a k t a r o J o n o Šalnos medžio 
išplaukų (šiekštų) skulptūrų paroda 
įvyks rugsėjo 16 d., sekmadienį, 12:30 
vai. p. p. Ateitininkų namuose, 12690 
S. Archer Ave., Lemont. Įėjimas ne
mokamas. Visi maloniai kviečiami. 

•Amerikos lietuvių Tautinės są
jungos (ALTS) gegužinė Ateitininkų 
namų ąžuolyne (Lemont) įvyks rug
sėjo 2 d., sekmadienį. Pradžia 12 vai. 
p. p. Visuomenė kviečiama dalyvauti 
ir maloniai praleisti sekmadienio 
popietę atsisveikinant su vasara. 

• R u g s ė j o 8 d., šeštadienį, p ras i 
deda naujieji mokslo metai Čikagos 
lituanistinėje mokykloje. 9 vai. r. šv. 
Mišias aukos mokyklos kapelionas 
kun. A. Gražulis, SJ. Po Mišių Jauni
mo "centro didžiojoje salėje vyks iškil
mingas mokslų metų atidarymas. Po 
jų - pamokos iki 1 vai. p. p. Kvie
čiame visus į mokslo metų atidarymą. 

• G r a n d i e č i a i kviečia jaunimą 
įsijungti į „Grandies" ansamblio gre
tas. Kviečiame registruotis sekmadie
nį, rugsėjo 9 d., 6 vai. v. Registracija 
vyks Pasaulio lietuvių centre, Lemont. 

• L i e t u v i ų fondo valdyba visus 
maloniai kviečia š. m. rugsėjo 16 d. į 
Lietuvių fondo rengiamą 13-tąjį Gol
fo turnyrą. Kiekvienais metais su
laukiame vis daugiau įvairaus am
žiaus golfo entuziastų, kuriems pa
siūlome gerai paruoštus „Old Oak 
Country Club" (Homer Glen, IL) gol
fo aikštynus, skanius užkandžius, 
originalius prizus ir gerą nuotaiką. 
Dalyvaudami LF Golfo turnyre, Jūs 

paremsite Lietuvių fondą ir tuo pačiu 
lietuviškosios išeivijos veiklą. Dau
giau informacijos tel. 630-257-1616 
arba tinklalapyje: 

www. lithuanianfoundation.org 

•Lapkr ič io 25 d. 1 vai. p. p . PLC 
Fondo salėje vyks pianistės Frances 
Kavaliauskaitės (Covalesky) labdaros 
koncertas. Ruošia JAV LB Lemonto 
apylinkė. Surinktos lėšos bus skiria
mos Pasaulio lietuvių centrui. 

IŠ ARTt IR TOU .. 

• J A V Lietuvių B e n d r u o m e n ė s 
East Chicago Indiana apylinkės val
dyba rugpjūčio 26 d. Vilučių sodyboje, 
1143 Southview Dr., Schererville, IN 
ruošia tradicinę gegužinę. Pradžia - 1 
vai. p. p. Maloniai kviečiame atvykti. 
Pradžiuginsime visus lietuvišku mais
tu, gaivinančiais gėrimais, muzika ir 
gražia gamta. 

• J A V LB Washington, DC apy
linkės rudens gegužinė įvyks š. m. 
rugsėjo 16 d., sekmadienį, Seneca 
Creek State Park, MD - „Nuthatch 
Picnic Shelter" nuo 12 iki 5 vai. p. p. 
Auka LB apylinkės nariams 15 dol., 
suaugusiems 10 dol., pensininkams, 
studentams ir vaikams (5-12 m.) - 5 
dol. Ne nariams kaina 5 dol. didesnė. 
Tai puiki proga susimokėti ir 2006-
2007 m. m. solidarumo įnašą. Bus 
lietuviško alaus, naminių lietuviškų 
dešrų ir kopūstų, Lietuvoje populia
rios muzikos, žaidimų vaikams, suau
gusiems - tinklinis. Gerą nuotaiką 
atsivežti būtina patiems! 

Operos mėgėjų dėmesiui! 
Operos chorui, šį rudenį pradedančiam 52-ąJĮ sezoną, reikia 

dainininkų. Kviečiame visus, norinčius dainuoti Lietuvių operos 

chore, atvykti rugpjūčio 24 d., penktadienį, 7m30 vai. v. 

į Jaunimo centrą, 5620 S. Claremont Ave., Chicago. 

Kviečiame atvykti susipažinti ir sužinoti, kokiu balsu - sopranu, 

altu, tenoru, baritonu ar bosu - galėtumėt dainuoti operos chore. 

š andion filmavome Edmundą Narbute, kuris vadovauja naujo 
Pasaulio prekybos centro atstatvmo projektui. E. Narbutas dirba 
^•įverstein Properties" kompanijoje. Jis papasakojo apie nauja projekte. 
aprodė kompanija'', - rašo laiške redakcijai Arvydo Baryso filmų kompani-
jo-" projekto ..Žymiausi pasaulio lietuviai" narys operatorius Mantas šatkus. 

Suotraukoje iš kairės: Dainius Barysas. Edmundas Narbutas ir Arvydas 
Barysas. 

Manto Šotlcaus nuotr. 

Organizacijos „Vaiko vartai i moksią" remiamame Šv. Kryžiaus cen
t r e , Vilniuje vasaros pradžioje lankėsi Čikagos apylinkėse gyvenanti 
meno mokyto ja Viktutė Siliūnienė (nuotr. - dešinėje), kuri kartu su 
centro lankytojais vykdė meno darbo projektą. 

Netrukus Lietuvoje prasidės nauji mokslo metai, ir vaikai po va
saros atostogų vėl lankys pomokyklinius centrus. Organizacijos „Vaiko 
vartai | mokslą" tradicija tapę rudens lėšų teikimo „Derliaus pie
tūs'* bus rengiami sekmadieni, rugsėjo 30 d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont. Pradžia 1230 vai. p. p. Visi kviečiami pasižymėti šią data savo 
kalendoriuose. Dalyvių dosnumo dėka organizacija galės toliau rem
ti Lietuvos pomokyklinius dienos centrus ir laikinosios globos namus, 
kuriuos lanko socialiai remtinų seimų vaikai 

Vietas prie stalų galima užsakyti tel. 708-301 -5881 (Nijolė Nausė
dienė). 

„DRAUGAS" MUMS REIKALINGAS! 

„Draugas" - mūsų kultūros, švietimo ir visuomeninės 
informacijos šaltinis. „Draugas" - mūsų draugas jau 98-
rius metus. Jis mus lanko kasdien. Čikagos ir apylinkių 
tautiečius „Draugas" kviečia į metinį vajaus pokylį, kuris 
įvyks spalio 6 d., šeštadienį, 6 vai. v. Willowbrook 
pokylių salėje. Pokylyje dalyvaus Lietuvos Respublikos 
ambasadorius JAV Audrius Brūzga. Meninę programą at
liks Bostono vyrų sekstetas. Po šaunios vakarienės - šokiai. 

Bilietus į pokylį prašome įsigyti iš anksto „Draugo" ad
ministracijoje. Nuoširdžiai prašome organizacijas atkreipti 
dėmesį, atvykti į pokylį ir tuo kartą metuose paremti dien
raštį. Savo dalyvavimu parodykime, kad „Draugas" buvo ir 
yra mums reikalingas, ir mes esame jo draugai. 

, Jhraugo* knygynėlyje 
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-*A*tGtiHJETUVIv 
UeTUVIŲ-ANGUŲ 
KALBŲ ŽODYNAS 
Encjlish-Uthuanian 
Lithuarj';arHErigfi$h 
bictionary 

Bįtfaftaoaaaaaeūflj;į**a:t 

Nedidelio formato Broniaus Pie-
sarsko ir Broniaus Svecevičiaus „Ang
lų - lietuvių, lietuvių - anglų kalbų 
žodynėlis" geras pagalbininkas no
r in t iems bendraut i anglų kalba. 
Kiekvienoje žodyno dalyje pateikta 

po 12,000 reikalingiausių žodžių bei 
žodžių junginių. 

Sudarant angliškų žodžių sąrašą 
buvo remtasi statistiškai patikrintu 
„Oxford Basic English Dictionary" 
(Oxford, 1995). Žodyno gale rasite 
geografinių pavadinimų ir netaisyk
lingų žodžio formų sąrašus. Anglų -
lietuvių žodyne angliškieji žodžiai 
transkribuojami. Tik labai retais at
vejais angliškųjų žodžių transkripcija 
pateikiama Lietuvių - anglų žodyne. 
Čia nurodomas tik žodžio skiemens 
kirtis. 

Žodyną išleido leidykla „Žody
nas" 2006 metais. 

Kadangi žodynas mažo formato, 
ji patogu nešiotis su savimi. 

Kaina - 16 dol. Žodyną galima 
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per
siuntimo kaina - 3 dol. Persiunčiant 
daugiau leidinių - už kiekvieną papil
domą knygą - 2.5 dol. mokestis. 

Paruošė L. A. 

„Draugo" knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

http://lithuanianfoundation.org

