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Partijų vadovai sakosi suradę 
sprendimą dėl pilietybės išsaugojimo

Lietuvos Respublikos piliečio pasas.

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (BNS) 
— Socialdemokratų partijos pirmi
ninkas, premjeras Gediminas Kirki
las ir Tėvynės Sąjungos pirmininkas, 
Seimo vicepirmininkas Andrius Ku
bilius ragina Seimą pritarti regis
truotoms galiojančio Pilietybės įsta
tymo pataisoms, kurios leis visiems 
lietuvių kilmės asmenims išsaugoti 
Lietuvos Respublikos pilietybę, net 
jei jie yra įgiję kitos valstybės piliety
bę bei stebisi Konstitucinio Teismo 
(KT) vadovų pareiškimais dėl piliety
bės išsaugojimo. Tai partijų vadovai 
pareiškė Lietuvos radijui.

„Visų pirma, Konstitucinio Teis
mo sprendimas dėl pilietybės turi vi
dinių prieštaravimų. Antra, įstaty
muose yra spraga, nes, kaip reikalau

ja Konstitucija, nėra numatyta, ku
riais atskirais atvejais Lietuvos pilie
tis gali turėti ir kitos valstybės pilie
tybę. Tad mano registruotomis patai
somis siūlau šią spragą užpildyti, nu
rodant tuos atskirus atvejus. Pir
masis — visi lietuvių kilmės asmenys 
turi neatimamą teisę išsaugoti Lietu
vos Respublikos pilietybę, net jei yra 
įgiję kitos valstybės pilietybę. Ki
tiems asmenims nustatysime kito
kias sąlygas”, — teigia Tėvynės Są
jungos vadovas.

A. Kubiliaus manymu, priėmus 
tokias pataisas galima pakartotinai 
kreiptis į Konstitucinį Teismą ir ti
kisi, kad „KT teisėjams užteks sveiko 
proto suvokti, jog Lietuva - nedidelė 
šalis, turinti didelius išeivių būrius”.

Seimo vicepirmininkas A. Kubi
lius, komentuodamas Konstitucinio 
Teismo pirmininko E. Kūrio pareiš
kimus, kuriais priešinamasi piliety
bės klausimo sprendimui Seime, ap
gailestauja, kad „teisėjams Lietuvoje 
pritrūksta santūrumo”.

Konservatorių vadovas taip pat 
pažymi, kad net jei dabartinis KT 
pirmininkas Egidijus Kūris negalės 
nagrinėti šios bylos, nes yra išsakęs 
išankstinę nuomonę, yra „mažesnė 
bėda negu tai, kad iš lietuvių atima
ma teisė turėti Lietuvos pilietybę”.

Socialdemokratų partijos pirmi
ninkas, ministras pirmininkas G. 
Kirkilas teigia pritariantis A. Kubi
liaus registruotoms įstatymo patai
soms ir ragina Seimą taip pat joms 
pritarti.

„Šis klausimas nekelia ginčo 
tarp partijų. Visų partijų vadovai, 
kiek man žinoma, pasisako už. Šioms 
A. Kubiliaus pataisoms pritariu ir ti
kiuosi, kad pritars ir Seimas”, — sako 
Vyriausybės vadovas.

Vyriausybės vadovas teigia, kad 
taip pat nesupranta Konstitucinio 
Teismo atstovų pozicijos. „Atvirai 
kalbant, nesuprantu. Nežinau, kodėl 
Konstitucinio Teismo atstovai su to
kiu užsidegimu ginčija šią galimybę. 
Svarbu yra ne tik teisės raidė, teksto 
interpretavimas, o ir geopolitinė ša
lies aplinka, jos situacija, dydis. Pats 
dalyvavau darbo grupėje, kurią bu
vau sukūręs ir šiek tiek nustebau, 
kad Konstitucinio Teismo specialis
tai taip pavydžiai gynė tą savo spren
dimą. Juk visi esame žmonės”, — tei
gia premjeras G. Kirkilas.

Alberto Gonzales

Atsistatydino
Alberdo
Gonzales

Washington, DC, rugpjūčio 27 
d. (AFP”Reuters”/BNS) — Baltieji 
rūmai pirmadienį patvirtino, kad at
sistatydino JAV generalinis prokuro
ras Alberto Gonzales, kurį įstatymų 
leidėjai kaltina Kongreso klaidinimu.

A. Gonzales apie savo atsistaty
dinimą dar penktadienį telefonu pra
nešė prezidentui George W. Bush, o 
viešai apie tai planavo pranešti pir
madienį, antroje dienos pusėje, rašo 
laikraštis „New York Times”, remda
masis neįvardytais pareigūnais.

JAV prezidentas G. W. Bush ne
noriai priėmė A. Gonzales atsistaty
dinimą, sakė pareigūnas, prašęs AFP 
neskelbti jo pavardės.

Generalinio prokuroro pareigas 
laikinai, kol Senatas patvirtins naują 
pareigūną, eis JAV generalinis juris
konsultas Paul Clement.
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Istorikas: lietuviai — neįvertinti

William C. Kashatus.

Philadelphia, rugpjūčio 27 d. 
(AFP/Reuters”/BNS) — Jungtinėse 
Valstijose gyvenantis lietuvių kilmės 
istorikas ir rašytojas’ William C. Ka
shatus agituoja šalyje įteisinti Ame
rikos lietuvių istorijos dieną. Anot jo, 
panašių švenčių turi JAV įsikūrę ita
lai, airiai, lenkai, afroamerikiečiai,

todėl lietuviai, galintys pasigirti ne
mažu indėliu į JAV istoriją, esą taip 
pat nusipelno analogiško įvertinimo.

„Ką, nėra lietuvių dienos?” — W.
C. Kashatus laiškas su tokiu retori
niu klausimu pavadinime pirmadienį 
pasirodė dienraščio „Philadelphia 
Daily News” interneto puslapio nuo
monių skiltyje.

Laišką istorikas parašė reaguo
damas į diskusijas, neseniai kilusias 
dėl gėjų ir lesbiečių istorijos mėnesio 
panaikinimo Philadelphia mokyk
lose.

„Jei gėjai ir lesbietės primygti
nai reikalauja istorijos mėnesio mo
kyklose, mano tautiečiai nusipelno 
Amerikos lietuvių istorijos dienos, — 
pažymi autorius. - To prašyti nėra 
per daug. Tiesą sakant, yra 29 die
nos, pripažinimo vertos mažiau nei 
mes nusipelnome”.

Anot jo, „šiandien atrodo, kad 
kiekviena etninė ir rasinė grupė yra 
pagerbiama Nukelta į 6 psl.
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Gastroezofaginis refliuksas 
(rėmuo)

Ką tik ką parvykau iš savo 
atostogų tėviškėje. Smagu paviešėti 
pas savuosius, jie nedaug pasikeitę, 
gal tik labiau susirūpinę, daugiau 
žilų plaukų galvoje ir raukšlių vei
duose. Kaip visad, teko pabendrauti 
ir su tolimesnėmis giminėmis ir drau
gais. Visad miela su jais susitikti, žavi 
tradicinis lietuviškas svetingumas, 
nuoširdumas. Kaip visada, jie ne
trunka pabendrauti, išsikalbėti, pa
sidalyti savo bėdomis ir vargais.

Pastebėjau vieną bendrą dalyką: 
dalis paprastų Lietuvos gyventojų, su 
kuriais teko pakalbėti, kuo toliau, tuo 
mažiau pasitiki Lietuvos medicina, 
bendra medicinos ir sveikatos apsau
gos sistema, jos prieinamumu ir 
veiksmingumu. Dažnas nepasitiki 
bendrosios praktikos ir šeimos gy
dytojais, juos kaltina skubotumu, 
dėmesio stoka. Nemažai chroni
nių problemų žmonės linkę gydytis 
patys, dažnai naudoja netradicinius 
vaistinius preparatus, vaistažoles ir
t.t.

Dažnai minima viena, nuolat 
varginanti problema yra rėmuo 
(angį. heartburn, rusiškai ir „liau
diškai” vadinama „ižoga”). Teko pri
siklausyti gana įvairių mitų, ne
tradicinio požiūrio ir nuomonių, ne
įprastų, keistų, net juokingų savigy
nos metodų. Tad pažvelkime į šią 
problemą iš arčiau.

Rėmeniu vadinamas viršutinės 
pilvo dalies, dažniausiai ties krūtin
kaulio apačia, jaučiamas maudžian
tis, deginantis ar graužiantis skaus
mas ar tiesiog nepatogumas. Jį suke
lia rūgštaus skrandžio turinio pateki
mas į stemplę. Anatomiškai stemplė 
yra tiesiog raumeningas vamzdelis, 
sujungiantis mūsų ryklę su skran-

Kava taip pat pablogina skrandžio rūgštingumą.

Nerūkykite!

džiu. Apatinėje stemplės dalyje esan
tis žiedo pavidalo raumuo, vadinamas 
sfinkteriu. Jei šis sfinkteris veikia 
gerai, jis atsipalaiduoja tik tuo metu, 
kai stemplės turinys stumiamas į 
skrandį, o kitu metu jis susitraukia ir 
pilnai uždaro stemplės angą. Susilp
nėjus šiam sfinkteriui ar pakitus 
kūno sandarai, jis nepajėgia pilnai 
uždaryti angos ir skrandžio turinys 
patenka („atpilamas”) atgal į apatinę 
stemplės dalį. Kadangi viena pagrin
dinių skrandžio turinio medžiagų yra 
skrandžio („skuzdžių”, nes savo 
chemine sudėtimi panaši į skruzdžių 
gaminamą sekretą) rūgštis, ji che
miškai dirgina ir degina stemplės 
gleivinę. Dėl to atsiranda minėti 
simptomai.

Rėmuo palaipsniui sukelia gas- 
troezofaginio (skrandžio-stemplės) 
refliukso ligą (angį. Gastroesop- 
hageal Reflex Disease, GERD). Ši liga 
yra viena labiausiai paplitusių ligų 
pasaulyje. Ja serga iki 25 proc. visų 
suaugusių žmonių. Šia liga labiau 
linkstama sirgti, jei:

• Turite viršsvorį
• Esate nėščia
• Turite diafragmos išvaržą
• Dažnai persivalgote

• Po valgio atsigulate
• Dėvite ankštus rūbus
• Vartojate alkoholį
• Rūkote
• Vartojate skrandį dirginančius 

vaistus, pvz., aspiriną.

Beje, tam tikri maisto produktai 
ir maisto rūšys pablogina skrandžio 
rūgštingumą:

• Kava
• Alkoholis
• Mėtos produktai ir mentolis
• Citrusiniai vaisiai ir jų produk

tai, pvz., apelsinų sultys
• Pomidorai ir pomidorų padažas
• Aštrus maistas
• Rūgštus maistas

Žinoma, daugelį mūsų kartas 
nuo karto vargina rėmuo, ypač dau
giau pavalgius ar užvalgius tam tikro 
maisto. Vis dėlto reikėtų susirūpinti 
ir kreiptis į gydytoja, jei rėmuo ima 
kartotis itin dažnai, jei jis nepraeina 
paėmus tradicinių vaistų, jei jis 
prikelia iš miego vidury nakties. Šie 
simptomai gali reikšti, kad GERD 
pablogėjo, susirgote skrandžio opa
lige.

Tolimesnio ištyrimo metu dak
taras gali atlikti kelis testus: barrio 
kontrastinę rentgenogramą, stem
plės rūgštingumo tyrimą, skrandžio 
endoskopija (jos metu skrandis ir 
stemplė tiriami plonu juodu instru
mentu, apžiūrima skrandžio gleivinė, 
reikalui esant, paimama biopsija). 
Beje, skrandžio vėžio pirmi požymiai 
yra labai panašūs į opaligės, o 
skrandžio endoskopijos metu dažnai 
sunku nuspėti, ar matoma opa yra 
gerybinė. Dėl to daroma skrandžio 
biopsija.

Reikalui esant, daktaras gali pri
rašyti kelių tipų vaistų:

• Skrandžio rūgštingumą maži
nančių, rūgštį neutralizuojančių 
vaistų: kalcio (pvz. kalcio karbonato, 
„Tums”), magnio (magnio hidroksi
do, „Milk of Magnesia”), aliuminio 
(„Almagel”)

• Antihistamininių vaistų, užker
tančių histamino receptorius skran
dyje. Histaminas skatina skrandžio 
rūgšties gamybą. Šio tipo vaistai yra 
„Ranitidine”, „Famotidine”.

• Protonų pompos inhibitorius 
(angį. Proton Pump Inhibitors), vais
tus, kurie užkerta esminę skrandžio 
rūgšties gamybos grandį. Šie vaistai 
yra „Omeprazole”, „Pantoprazole” ir 
t.t.

Jei konservatyvus gydymas il
gainiui nepadeda, daktaras gali 
rekomenduoti specialią operaciją, 
kurios metu sumažinamas skrandžio 
turinio patekimas į stemplę. Ši ope
racija atliekama arba atviru pjūviu, 
arga laparioskopiškai ir dažniausiai 
atneša norimų rezultatų.

Ką reikėtų daryti, jei jus nuolat 
kamuoja rėmuo? Pabaigai norėčiau 
pateikti keletą praktinių patarimų:

• • Pavalgę negulėkite, bet lengvai
pasimankštinkite ar pavaikščiokite;

• Naudokite be receptų parduo
damus, rūgštingumą mažinančius 
vaistus;

• Venkite maisto, kuris pablogina 
rėmenį;

• Nerūkykite;
• Saikingai vartokite alkoholį;
• Miegodami pakelkite galvūgalį 

keliais coliais, padėkite po galva pa
pildomą pagalvę;

• Nevalgykite vėliau nei 2-3 va
landos prieš miegą;

Venkite maisto, kuris pablogina 
rėmenį.

4 Verčiau valgykite dažniau ir 
mažesnį maisto kiekį.

Tikiuosi, kad šie kuklūs patari
mai padės geriau suprasti ir kontro
liuoti šį dažną sutrikimą, o valgis ir 
gėrimai teiks didesnį malonumą ir 
mažiau problemų.

Tad būkime sveiki !
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LYDI ŠVENTADIENISf
XXI Eilinė savaitė — Išgelbėtieji

Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kaž
kas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?” Jis pasakė jiems: „Pasi
stenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįs
tengs.” „Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami laukėjus 
pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, atidaryk mums!’ O jis atsakys: 
‘Aš nežinau, iš kur jūs’. Tada imsite dėstyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme tavo aki
vaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse...’ O jis jums tars: ‘Aš nežinau, iš kur jūs. Ei
kite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’ Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai 
Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o 
patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų ir 
sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir 
pirmų, kurie bus paskutiniai”. (C - Evangelija pagal Luką 13, 22-30).

Mons. Adolfo Grušo 
pamąstymas

Ar prisimenate 
1957-sius metus 

Amerikoje?
ALEKSAS VITKUS

Laikas nuo laiko Evangelijoje 
susiduriame su kokiu nors smal
suoliu. Išganytojas ne kartą buvo 
klausiamas apie šio pasaulio pabaigos 
„dieną ir valandą”. Kiti, kaip girdime 
šio sekmadienio Evangelijoje, do
mėjosi bent jau apytikriu išgelbėtųjų 
skaičiumi, bijodami, kad pastarųjų 
bus pernelyg mažai: Viešpatie, ar 
maža bus išgelbėtų? Net apaštalai 
ginčijosi tarpusavyje ir klausinėjo 
Jėzaus apie tai, kuriam iš jų dangaus 
karalystėje bus lemta sėdėti Jėzaus 
dešinėje ir kairėje. Trumpai tariant, 
visuomet atsiranda koks nors smal
suolis, kuriam labai norisi pažvelgti į 
didįjį Dievo sąrašą bent viena akimi, 
sužinoti, kada vyks paskutinis teis
mas, pažiūrėti, kam tas teismas pasi
baigs laimingai ir kas bus išaukštin
tas labiau už kitus. Žinoma, labiau
siai to sąrašo viršuje tikimasi pa
matyti savo vardą. Jėzus kategoriškai 
atsisako patenkinti tokį smalsumą. 
Jis aiškiai pabrėžia, kad mes priva
lome rūpintis sužinoti visiškai kitus 
dalykus. Užuot patenkinęs mūsų 
smalsumą, Viešpats prabyla apie 
laukiančius netikėtumus, apie tai, ko 
net neįstengtume įsivaizduoti.

Dangaus karalystėje tikrai bus 
tų, kurių bent jau mes, „pastovūs 
klientai”, ten net negalėtume įsivaiz
duoti: ateis žmonės iš rytų ir vakarų, 
iš šiaurės ir pietų ir sėsis prie stalo 
Dievo karalystėje. Norėtųsi šiuos 
Jėzaus žodžius pakomentuoti taip: 
Viešpats pakvies daugybę žmonių, 
kuriuos mes ryžtingai atstūmėme 
nuo savo, tik išrinktiesiems skirtų, 
stalų. Šalia neįprastos išgelbėtųjų 
kilmės ir skaičiaus mūsų laukia dar 
vienas netikėtumas: nepriimtųjų į 
dangaus karalystę padėtis. Tai tie, 
kurie mano, jog jau dabar turi tam

teisę, tie, kurie didžiuojasi, jog 
visąlaik buvo artimi Viešpačiui: mes 
valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, 
tu mokei mus gatvėse. Iš tiesų, per 
amžius buvo surengta daugybė vai
šių, kurių metu buvo valgoma ir ge
riama. Dievo garbei. Ne vieną kartą 
žmonės užpildė aikštes, tačiau ne 
tiek tam, kad paklausytų Viešpaties 
žodžio, bet kad vadovai galėtų būti 
visų matomi ir nusiskintų jiems ski
riamą plojimų dalį. Nepaisant įsi
tikinimo, kad dangaus vartai jiems 
jau beveik atviri, visi tariami „tei
sieji” susilaukia griežto atsako - „aš 
nežinau, iš kur jūs”.

Visuomet yra rizika, kad karš
čiausiai už visus tikinantys, jog jie 
žino, ko Dievas nori iš žmonių, vėliau 
su kartėliu įsitikins, jog Viešpats 
nieko nežino apie juos, kad: jų darbai, 
idėjos, pagyrimai ir prakeikimai 
kitaip manantiems neturėjo nieko 
bendro su Dievo valia.

Egzistuoja rizika, kad save lai
kantys privilegijuotais eilėje įžengti į 
Dievo karalystę, vieną dieną suvoks, 
kad pirmumo teisė buvo atiduota ki
tiems: yra paskutinių, kurie bus pir
mi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai. 
Aišku viena: niekas niekada negali 
tvirtinti, kad Dievas mąsto taip, kaip 
mes. Kaip tik todėl Viešpats ir kalba 
apie ankštus vartus. Jie ankšti mums 
todėl, kad savo gyvenimą turime 
visuomet derinti su gal nemaloniais, 
bet kietais ir teisingais Evangelijos 
žodžiais. Jie ankšti, nes pro juos 
įeinama ne pateikiant išrašus iš para
pinių knygų, bet liudijant meilę, kuri 
moka džiaugtis ir tuo, kad dar daug 
bus išgelbėtų.

Pagal „Vatikano radijų" parengė
N. Šmerauskas

Vitražas „Jėzus moko” St. Pancras paraijos bažnyčioje, London.
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idžioji lietuvių emigrantų bangos dalis, pasiekusi Amerikos kran
tus 1949-1950 metais, rado šį kraštą jau gerokai atsigavusį po 
Antrojo pasaulinio karo metu buvusių trūkumų. Gal mes ne visi 
norėsime su tuo sutikti, bet Amerikos sociologai tą dešimtmetį po 1949 

metų DP įstatymo įvedimo vadina jos didžiosios gerovės dešimtmečiu. Jei 
su tuo sutiktume, turėtume pripažinti, kad į Ameriką atvykome labai 
geru laiku.

Dwight D. Eisenhower būnant prezidentu, Amerika buvo savo poli
tinės ir ekonominės galybės viršūnėje. Joje gyveno tik 6 proc. viso pasaulio 
gyventojų, bet jie pagamindavo beveik pusę pasaulio bendrojo vidaus pro
dukto (GNP). Penkios pagrindinės Amerikos pramonės šakos: automobi
liai, nafta, lėktuvai, chemikalai ir elektronika, — užvaldė pasaulines rin
kas, jau nekalbant apie pasaulyje naujai įsigalintį „amerikietišką gyveni
mo būdą”. Tik prisiminkime Hollywood filmų pramonę, McDonald’s 
mėsainius, TV dr. Spock, Hula hoop ir daug kitų, tuomet madingų ame
rikietiškų „mandrybių”.

Taip, tame šeštajame XX amžiaus dešimtmetyje atrodė, kad Amerika 
lyg ir viešpatavo pasaulyje. Bet ir čia ne visų piliečių gyvenimas buvo be 
priekaištų. Nors po karo iki dešimtmečio pabaigos vidutinis amerikiečio 
uždarbis padvigubėjo, o šalies vidurinė klasė tiek pat išsiplėtė, 1959 metų 
statistika rodė, kad bent penktadalis visų amerikiečių vis dar gyveno že
miau neturto ribos. Iškilo į paviršių ir jau seniai rusenusios socialinės ir 
rasinės Amerikos problemos.

JAV Aukščiausiasis teismas 1954 m. įsakė Amerikos mokykloms 
baigti iki tol egzistavusią mokyklinę segregaciją. Tą patį pakartojo ir 1955 
m., bet mokyklose, ypač JAV pietinėse valstijose, pokyčiai buvo menki. 
Pirmieji civilinio nepaklusnumo ženklai pasirodė jau tuoj po to, kai nese
niai Montgomery, AL mieste, mirusi juoduke Rosa Park 1955 m. atsisakė 
autobuse užleisti baltąįam keleiviui savo vietą. Juodieji suorganizavo ilgai 
trukusį autobusų bendrovės streiką, kurį jie vėliau ir laimėjo.

Šeštojo dešimtmečio 1957-ieji metai buvo ypatingi, todėl šiandien, 
prisimenant jų 50 metų sukaktuves, norėčiau į tai pažvelgti iš arčiau. 
Nors ne vienas amerikiečių rašytojas ir komentatorius mėgsta prezidentą 
Eisenhower (1953—1961) vadinti neveiksmingu, jam reikia dėkoti jau vien 
už 1957 m. pradėtą visos Amerikos greitkelių tinklo statybą.

Nebūdamas profesionaliu politiku, Eisenhower daug ką nuveikė pilie
tinių teisių srityje, nors plačiosios visuomenės sluoksniai tai ir nelabai 
įvertino. Kai jis gimė (1890), vergija dar tik neseniai buvo pasikeitusi į 
rasinę segregaciją, pietinėse valstijose patvirtinta net įstatymais. Nors 
Eisenhower augo tuo metu, kai visoje Amerikoje vyravo baltųjų valdžia, 
jis suprato pilietinių teisių svarbą visiems. Jis panaikino segregaciją ka
riuomenėje, sostinėje Washington, DC paskyrė naujus federalinius tei
sėjus, priėmė pirmą civilinių teisių įstatymą.

1957 metų rugsėjo 23 d. rytą Little Rock, AR prie vienos gimnazijos 
durų susirinkusi minia laukė atvykstančių devynių juodukų mokinių, 
kurie pagal Aukščiausiojo teismo nutarimą turėjo būti įleisti į tą mokyk
lą. Minia, vedama Arkansas valstijos mokyklų atletikos vadovo Jimmy 
Karam, buvo pasirengusi juodųjų mokinių į mokyklos pastatą neįleisti. 
Apie pietus įtūžusi minia prasiveržė pro policijos užtvaras ir mokyklą 
apsupo. Siekiant išvengti nereikalingo susirėmimo, policija į mokyklą pro 
šonines duris įsmukusius juoduosius mokinius iš pastato išvedė.

Tada prezidentas Eisenhower pareikalavo, kad Arkansas gubernato
rius Orval Faubus patrauktų nuo mokyklos Arkansas nacionalinę gvar
diją. Nesulaukęs reikiamo atsakymo, prezidentas ilgai dvejojo, bet paga
liau sunkia širdimi davė įsakymą ten pasiųsti federalinę kariuomenę, nors 
ir gerai suprato, kad tai gali atvesti prie susirėmimų tarp Arkansas na
cionalinės gvardijos ir federalinės kariuomenės. Kaip jis vėliau sakė: 
„Kokia būtų rizika, Federalinio teismo sprendimo reikia klausyti, kitaip 
mes neturėtume nei tvarkos, nei demokratijos.” Iš pradžių prie mokyklos 
atvyko apie 1,000 karių iš Fort Campbell, KY, po to, netrukus prie jų pri
sidėjo 500 karių iš garsiosios 101-os parašiutininkų divizijos. Susidarė 
labai pavojinga padėtis. Kaip išvengti kraujo praliejimo ir visų pietiečių 
reakcijos prieš tokį kariuomenės pasiuntimą į pietinę valstiją, kuri dar 
taip neseniai buvo ginklu kovojusi prieš federalinę valdžią? Savo labai 
rūpestingai paruoštoje kalboje pietiečiams, kartu ir tautai, Eisenhower 
išreiškė savo liūdesį, kad buvo prieita prie tokio žingsnio, nors tuo pačiu 
ir pabrėžė, kad jis ir toliau tvirtai laikysis savo linijos.

Kai kitą dieną šautuvais ir durtuvais ginkluoti kariai įvedė į mokyklą 
30 juodų mokinių, 50 baltųjų tuojau pasitraukė, o apie 750 iš viso ten ne
pasirodė. Gubernatorius Faubus paskelbė, kad „mes dabar esame oku
puota teritorija”. Ginkluoto susidūrimo tarp gvardijos ir federalinės ka
riuomenės vis dėlto buvo išvengta. Tokia situacija pasinaudojo ir tuome
tinė Sovietų Sąjunga, visam pasauliui trimituodama apie Amerikos val
džios juodosios rasės piliečių persekiojimą.

Kas prasidėjo 1957 metais, tęsėsi ir septintame dešimtmetyje. Dėl pi
lietinių teisių kovų žuvo ir prezidentas John F. Kennedy (1963). Po jo — 
JAV prokuroras Robert F. Kennedy (1968), pastorius King (1968) ir kiti. 
Šiandien juodosios rasės atstovas jau yra vienas iš kandidatų į JAV prezi
dentus.
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TĖVYNĖS SĄJUNGOS POLITIKAI 
NE TIK POILSIAVO, BET IR POLITIKAVO

Rugpjūčio 17-19 d. Giruliuose, „Žuvėdros" poilsio namuose, ant Baltijos 
jūros kranto, vyko tradicinis Tėvynės sąjungos vasaros sąskrydis

Sąskrydis buvo kaip niekada 
gausus - dalyvavo per 4,000 partijos 
narių ir rėmėjų. Čia buvo ne tik ilsi
masi, bendraujama ir pramogaujama, 
bet ir politikuojama ir net daromi 
politiniai sprendimai. Rugpjūčio 18 d. 
vykusiame Tarybos posėdyje beveik 
vienbalsiai patvirtintas Tėvynės są
jungos kandidatas Seimo rinkimuose 
Alytaus rajone. TS Prezidiumo siūly
mu juo tapo advokatas ir žinomas 
žmogaus teisių gynėjas Kęstutis 
Čilinskas.

Daugiausia žiniasklaidos sutrau
kė Tarybos posėdžio tema: santykiai 
su socialdemokratais, nes rugsėjo 
pradžioje baigiasi TS ir SD frakcijų 
Seime bendradarbiavimo sutartis. Ar 
Tėvynės sąjunga pratęs sutartį ir ar 
rems mažumos Vyriausybę — šis klau
simas ir kėlė didžiausią intrigą. Todėl 
Giruliuose buvo matyti ne tik didžių
jų, bet ir mažesniųjų žiniasklaidos 
šaltinių atstovų.

Tarybos posėdis prasidėjo TS pir
mininko Andriaus Kubiliaus praneši
mu, kuriame jis apibendrino pastarų
jų metų Tėvynės sąjungos ir Social
demokratų frakcijų Seime pasirašyto 
susitarimo rezultatus, įvertino jį kaip 
Lietuvai davusį teigiamų rezultatų.

Ateityje iš šios patirties bus 
semiamasi išminties

Partįjos vadovas kalbėjo: „Svar
biausieji praėjusių metų pasiekimai 
yra tai, kad mūsų susitarimų dėka 
buvo rasta išeitis iš politinės krizės, į 
kurią atvedė tų pačių socialdemokra
tų flirtas su Darbo partija. Susitari
mų dėka Lietuva turi premjerą Gedi
miną Kirkilą, kas, mano įsitikinimu, 
Lietuvai yra geriau nei premjeras Al
girdas Brazauskas. Net ir socialde
mokratų partijos vadovybės pasikeiti
mai, kurie tam tikra prasme įvyko 
taip pat mūsų susitarimų dėka, taip 
pat ilgalaike prasme Lietuvai yra ge
riau.

Dar daugiau - mūsų partija pasi
rodė kaip stipri partija ir kaip partija, 
kuri vertina valstybinius interesus 
labiau už kokius nors trumpalaikius 
partinius interesus. Mes parodėme, 
kad galime ne tik kovoti su socialde
mokratais ir buvusiais komunistais, 
ką įnirtingai darėme nuo pat 90-ųjų, 
bet galime ir konstruktyviai bei san
tykinai rezultatyviai bendradarbiau
ti, jeigu to reikia valstybei. Ši mažu
mos Vyriausybės ir jos veiklą garan
tuojančių mūsų tarpusavio santykių 
vienerių metų patirtis yra unikali, 
Lietuvos istorijoje jos nėra su kuo ly
ginti ir, esu įsitikinęs, kad ateityje iš 
šios patirties bus ne vieną kartą se
miamasi išminties.

Baigdamas vardinti teigiamus 
patirties aspektus negaliu neatkreip
ti dėmesio ir į dalykinius bendradar
biavimo rezultatus. Vertindamas 
savo veiklos metų pasiekimus Prem
jeras vardijo savo Vyriausybės pasie
kimus energetikoje, aukštojo mokslo 
reformoje, aukštųjų technologijų 
klasterių kūrime ir, turiu pasakyti,

kad patyliukais galėjau stebėtis, jog 
praktiškai visi Premjero išvardinti jo 
Vyriausybės metų veiklos pasiekimai 
buvo arba mūsų inicijuoti, arba 
pasiekti labai stipriai mums dalyvau
jant juos realizuojant”, — sakė Ku
bilius.

Buvo paminėta ir karti patirtis 
(...), kuri „pirmiausia kaupėsi mora
lės, o ne dalykinėje srityje. Vadinamo
ji ‘VSD istorija’ atskleidė daug blogų 
dalykų mūsų valstybėje, į kuriuos 
tinkamai nesugebėjo reaguoti nei Vy
riausybė, nei kiti valstybės vadovai, ir 
kol kas viskas, ką mums pavyko pa
siekti, tai tik pakeisti VSD vadovą, 
tačiau daug svarbių klausimų liko 
neatsakyta. Ir svarbiausia, kad liko 
labai aiškus suvokimas, jog bus daro
ma viskas, kad į tuos klausimus ne
būtų rasta atsakymo. Ir čia reikia 
pasakyti, kad mus, be abejo, nuvylė ir 
Premjero, kaip vieno iš valstybės 
vadovų, laikysena. Aš jau nebenoriu 
kalbėti apie patarėjus, bet kai Prem
jeras viešai prisiekia kovoti su korup
cija, o po to ramiai stebi, kaip VSD 
kontržvalgybos pareigūnai, oficialiai 
paliudiję Seimo komitetui apie jų fik
suotus neskaidrius dalykus pačiame 
VSD ir visoje valstybėje, yra ciniškai 
išmetami iš darbo. Tai apie kokią 
kovą su korupcija toliau mes galime 
kalbėti. (...) Net jeigu ir pajudama 
sprendžiant kai kuriuos dalykus, tai 
tik mūsų spaudimo dėka: tik grasin
dami sutarties nutraukimu pasie
kėme, kad A. Pocius būtų pagaliau 
atleistas iš pareigų. Lygiai taip pat 
bent iš dalies galime pasveikinti 
Premjero iniciatyvą įkurti komisiją V 
Pociūno žūčiai tirti, bet natūraliai 
kyla klausimas, kodėl tai įvyko tik 
mūsų Tarybos išvakarėse. Ir kai dėl 
kiekvienos iš tų skaudžių detalių 
sprendimo reikia kovoti iš pasku
tiniųjų, tai kyla klausimas, ar ta mo
ralinė takoskyra tarp mūsų nėra per 
daug plati, kad kokiais nors susitari
mais ją būtų galima pridengti?”, - 
toliau sakė Kubilius.

Apibendrindamas partijos vado
vas konstatavo, kad TS padarė viską, 
ką galėjo, kad valstybė nepakliūtų į 
gilią ir ilgalaikę politinę krizę; net ir 
nepasirašiusi susitarimų TS neieškos 
būdų, kaip dirbtinai griauti Vyriausy
bę; negalima turėti iliuzijų, kad ši Vy
riausybė pajėgs nuveikti kokių nors 
naujų didelių darbų.

TS Tarybos narių diskusija šiuo 
klausimu nebuvo aštri, kaip daugelis 
tikėjosi. Po Tarybos posėdžio TS pir
mininko pirmoji pavaduotoja Rasa 
Juknevičienė sakė: „Žmonės pradėjo 
diskusiją kaip niekada susikaupę. Iki 
rugsėjo aštuntosios lauksim skyrių 
nuomonės. Šiame Tarybos posėdyje 
nutarimo nebuvo priimta. Buvo pa
reikšta daug kritikos socialdemokra
tų Vyriausybei. Klausimas nelengvas, 
bet mes žiūrime labai atsakingai - iš 
valstybės ir jos ateities pozicijų.”

Diskusijose nuomonių skirtumo 
vis dėlto buvo: vieni nuogąstavo, kad 
Tėvynės sąjunga praranda tapatybę, 
kiti akcentavo, kad šių dviejų partijų
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darnus darbas, kad ir su kliūtimis, 
Lietuvai duoda gerų rezpltatų.

Tėvynės sąjungos sąskrydyje pa
reiškęs norą dalyvauti ir Socialdemo
kratų partijos vadovas bei ministras 
pirmininkas Gediminas Kirkilas savo 
kalbą pradėjo atsakymu į Kubiliaus 
klausimą, kurį prieš posėdį Premje
rui uždavė ir žurnalistai: vardan ko 
Tėvynės sąjunga turi remti mažumos 
Vyriausybę?

Bendradarbiavimas buvo 
konstruktyvus

„Šis susitarimas, aš neabejoju, 
turės ilgalaikes pasekmes mūsų 
šalies politinei veiklai politinės kul
tūros prasme ir konsensuso kultūros 
prasme, kuris dabar Lietuvai, ma
nau, yra aktualus, — sakė Kirkilas. - 
Tokia yra mūsų geopolitinė padėtis, - 
mes visą laiką būsime kurstomi, 
skatinami vaidytis, stabdyti savo 
ekonomiką, savo progresą. Todėl ne
atsitiktinai šis susitarimas yra labai 
puolamas. Yra netgi komentarų, mė
ginančių mus supriešinti. Bet yra 
kaip yra, tokios yra mūsų politinės 
realijos. Mes esame itin sudėtinga 
Europos Sąjungos šalis, kuri turi 
tokią sudėtingą geopolitinę situaciją 
— su įvairiais įsipareigojimais, pvz., 
Kaliningrado tranzitas, krovinių, 
keleivių, dujų tranzitas, net karinis 
tranzitas, ir aišku, su tuo susijusios 
tam tikros pasekmės, įvairios bloka
dos, kurios vyksta iki šiol ir pan.

Taigi vardan ko? Jeigu neturėtu
me mažumos Vyriausybės, Lietuva, 
aišku, negalėtų džiaugtis daugiau 
kaip 8 proc. BVP augimu; neabejoju, 
kad nebūtų baigtas „Mažeikių naf
tos” sandoris ir kad „PKN Orlen” 
dar nebūtų Lietuvoje ir nebūtų grą
žinti 2,5 mlrd. litų indėlių Lietuvos 
žmonėms (dėl ko Tėvynės sąjunga, 
kaip prisimenu, pasisakė visą laiką). 
Aš manau, kad šiandien mes negalė
tume drąsiai pasakyti, kad nuo 
sausio 1 d. Lietuva prisijungia prie 
Šengeno erdvės. Manau, kad tai labai 
svarbus žingsnis, gal nė kiek ne 
mažiau svarbus negu euras, prie 
kurio mes nesugebėjome sėkmingai 
prisijungti. Neturėtume rimtų pra
dinių pozicijų aukštojo mokslo refor
mai ir neturėtume realaus keturių 
valstybių Ignalinos atominės elek
trinės projekto. Jeigu mes praleis
tume šiuos metus, jėgainės statyba 
nusitęstų ne mažiau negu penkerius 
metus. Tai svarbus ne tik mūsų ener
getinės nepriklausomybės sprendi
mas, bet ir rimtas veiksnys visame 
šiame regione.

(...) Mažumos vyriausybė buvo 
kompromisinis sprendimas. Ir ne tik 
konservatoriai šiandien galvoja, ar 
remti šitą Vyriausybę, bet aš neabejo
ju, kad ir socialdemokratai galvoja, 
ar toliau dalintis atsakomybe už 
vadovavimą mažumos Vyriausybei, 
nes, likus metams iki Seimo rinkimų, 
būtų daug patogiau pasirengimuose 
dalyvauti būnant opozicijoje ir ne
turint valdžios atsakomybės. Tačiau 
šiandien mes ta atsakomybe dali
jamės. Didesnė atsakomybė, žinoma, 
tenka socialdemokratams — mažu
mos koalicijai, bet nemaža atsakomy
bės dalis tenka ir. Tėvynės sąjungai. 
Šiandien aš noriu oficialiai padėkoti 
Tėvynės sąjungai už bendradarbia
vimą, vykdant jau du susitarimus, 
kurie buvo tikrai konstruktyvūs”, - 
sakė Kirkilas.

Tėvynės sąjungos spaudos 
tarnybos informacija

Neringos Meno8Dienų dalyviai paskutini vakarą pozuoja prie Gintaro Jociaus ir Rolando Kiaulevičiaus nutapyto 
paveikslo, pavadinto „Neringa”.

Neringos stovykloje pasibaigė 
Meno8Dienos

RAMUNĖ KUBILIUTĖ

Su pasisekimu pasibaigė rug
pjūčio 19-26 d. Neringos stovyk
loje, Vermont valstijoje, vykusios 
Meno8Dienos. Tai jau trečius metus 
rengiama meno stovykla suaugu
siems. Sukviesti dėstytojai pasidalino 
savo žiniomis ir patys dalyvavo pa
mokose, kuriose buvo galima išmok
ti tapybos, grafikos, juvelyrikos, ra
šymo, poezijos, knygrišybos, papier 
mache, porceliano ir molio kerami
kos, piešimo, mezgimo, nėrimo, ja
poniško gėlių išdėstymo meno „ike
bana, pramoginių šokių ir t. t. Va
karais vyko vakaronės, laužas, daina
vimas, šokiai. Apie 50 žmonių pasi
naudojo šia unikalia proga savyje 
surasti dar neatrastų gabumų ar 
pasidalinti tuo, ką moka. Dalyviai ir 
mokytojai suvažiavo iš Čikagos, Cle
veland, Boston, Hartford, Nevv York, 
Toronto, San Francisco, o keli, šiuo 
metu JAV viešintys, net iš Lietuvos. 
Vėliau, kai stovyklos dalyviai sugrįš į 
savo namus ir išpakuos savo sukur
tus meno darbus bei rankdarbius, 
sulauksime išsamesnio aprašymo.

Molinis žmogiukas laukia savo kū
rėjo.

Stovyklos rengėjos Danguolė Kuolienė (iš dešinės) ir Liuda Žiaugrienė 
(antra iš kairės) su kitais stovyklautojais rodo vieni kitiems savo por
celiano darbus. Juos mokė menininkė Nora Aušrienė.

Juvelyrikos pamokas lankiusios dalyvės rodo savo darbus. Centre - pamo
kas vedusi Alberta Atraitė Ir iš dešinės - viena iš stovyklos organizatorių, 
Janė Venckutė-Zirlienė, viena iš pamokų lankytojų.

Ramunės Kubiliūtės nuotraukos
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Šiuo metu surinkta daugiau kaip 500 parašų už tai, kad Britanijoje besimokantys 
moksleiviai iš Lietuvos galėtų laikyti gimtosios kalbos egzaminų.

Didžiojoje Britanijoje siekiama 
įteisinti lietuvių kalbos egzaminą

Prezidentas ragino akademinį 
jaunimą ieškoti tapatybės

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (BNS) 
— Lietuviai išeiviai Anglijoje ir Šiau
rės Airijoje renka parašus už lietuvių 
kalbos egzamino įteisinimų britų 
švietimo sistemoje.

Iki rugsėjo 20 dienos tikimasi su
rinkti apie tūkstantį parašų, taip įro
dant, kad egzistuoja realus lietuvių 
kalbos egzamino poreikis.

„Toks yra egzaminų komisijos, 
kuri yra panaši įstaiga kaip mūsų Na
cionalinis egzaminų centras, pageida
vimas, nes mūsų tauta maža, o egza
mino įteisinimas nepigiai kainuoja. 
Jie norėtų žinoti to egzamino paklau
sų ir kiek ateityje būtų norinčių lai
kyti tokį egzaminų”, — sakė Jung
tinės Karalystės lietuvių sąjungos 
(JKLS) pirmininkė Živilė Ilgūnaitė.

Ji teigė, kad šiuo metu jau yra

Darbo partija ruošia dirvą 
V. Uspaskichui

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (BNS) 
— Prokuratūra turi vadovautis ne
kaltumo prielaida, o Vyriausioji rin
kimų komisija turėtų sudaryti sųly- 
gas V Uspaskichui atvykti į Lietuvų, 
tvirtinama pirmadienį išplatintame 
Darbo partijos pranešime spaudai.

Generalinė prokuratūra, kreip
damasi į Vyriausiųjų rinkimų komisi
jų (VRK) dėl skubaus informavimo 
apie Viktoro Uspaskicho įregistravi
mų kandidatu į Seimo rinkimus ir 
įspėdama apie savo tolesnius veiks
mus, reaguoja į įvykį, kurio dar nėra, 
mano Darbo partijos pirmininko pir
moji pavaduotoja Loreta Graužinie- 
nė.

Imdamasi tokių veiksmų, Pro
kuratūra daro spaudimų VRK na
riams ir kišasi į politikų, formuodama 
išankstinę nuomonę apie galimų Dar

* Vengrijoje vykusiose Eu
ropos automobilių kroso čempio
nato aštuntojo etapo varžybose 
sekmadienj šakietis lenktyninin
kas Nerijus Naujokaitis, važiuojantis 
„Volkswagen Golf” automobiliu, už
ėmė trečiųjų vietų. Nugalėjo vengras 
Tomaš Karaj („Mitsubishi Lancer 
Evo VIII”), antrųjų vietų užėmė rusas 

.^Aleksandr Kvašnin („Renault Clio”). 
Kitas Lietuvos atstovas klaipėdietis 
Paulius Pleskovas su „Ford Puma” fi
nišavo aštuntas, o kaunietis Aure
lijus Simaška, važiuojantis „Mitsubi
shi Lancer Evo VIII” automobiliu,
užėmė devintųjų vietų.

surinkta daugiau kaip 500 parašų.
„Šiuo metu norime parodyti, kad 

yra tūkstantis pageidaujančių, nors 
tokių gali būti ir daugiau: gali atsi
rasti ir anglų vaikų, norinčių šitų kal
bų išmokti. Ji būtų įteisinta kaip už
sienio kalba vidurinio mokslo baigi
mo atestate ir jos galėtų mokytis vi
si”, — aiškino Živilė Ilgūnaitė.

Pasak jos, pagrindinis šio suma
nymo tikslas yra palaikyti išeivių vai
kų motyvacijų mokytis savos kalbos.

Parašus renka JKLS, idėjų remia 
ir Lietuvos ambasada Didžiojoje Bri
tanijoje.

Britų švietimo sistemoje šiuo me
tu yra įteisinti arabų, kinų, prancū
zų, vokiečių, italų, japonų, šiuolaiki
nės graikų, rusų, ispanų, urdu ir len
kų užsienio kalbų egzaminai.

bo partijos kandidatų.
Prokuratūra turi vadovautis ne

kaltumo prielaida, tačiau prokurorai 
ikiteisminio proceso metu neišnaudo
ja visų teisinių galimybių, kurias nu
mato Lietuvos bei tarptautiniai teisės 
aktai — apklausti įtariamąjį ten, kur 
jis dabar gyvena. Gyvenamoji V Us
paskicho vieta teisėsaugai yra žino
ma. Tokia praktika kitoms byloms 
Lietuvoje jau yra taikyta.

L. Graužinienės nuomone, Darbo 
t partija, keldama V Uspaskicho kan
didatūrų Alytaus apygardos rinki
muose, daro paslaugų prokuratūrai ir 
suteikia galimybę, neišvykstant iš 
Lietuvos, gauti jo parodymus, o šis iš
ankstinis Generalinės prokuratūros 
raštas dar kartų demonstruoja aki
vaizdų nenorų V Uspaskichų matyti
Lietuvoje.

* Osakoje (Japonija) vyks
tančio 11-ojo pasaulio lengvosios 
atletikos čempionato septynko- 
vės varžybose Lietuvos atstovė 
Austrą Skujytė užėmė šeštųjų vietų. 
Iš Biržų kilusi 28-erių metų atletė su
rinko 6,380 taškų ir pagerino geriau
sių asmeninį šio sezono rezultatų. 
Olimpinė vicečempione A. Skujytė po 
šeštosios rungties — ieties metimo 
varžybų — buvo pakilusi į trečiųjų 
vietų. Beje, lietuvė ieties metimo 
rungtyje pagerino asmeninį rekordų, 
o šuolių į tolį ir rutulio stūmimo va
ržybose pasiekė geriausius savo šio 
sezono rezultatus.

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adamkus, 
sveikindamas studentų vadovus, su
sirinkusius į asamblėjų apie tautinio 
tapatumo problemas bei emigracįjos 
grėsmę, ragino juos ieškoti savosios 
tapatybės, jų įtvirtinti ir išsaugoti.

„Jūsų valia siekti, kad kiekvie
nas Lietuvos universitetas pirmiau
siai teiktų profesinių žinių, bet drau
ge ugdytų tautiškumų ir pilietišku
mų. Kad tokios kategorijos, kaip tei
singumas, gėris, pilietinis ir žmogiš
kasis solidarumas, taptų integruotos 
ir neatskiriamos universitetinio lavi
nimo dalys”, — sakoma V Adamkaus 
sveikinime asamblėjos dalyviams.

Prezidento nuomone, šios nuos
tatos itin svarbios ieškant savosios 
tapatybės, siekiant jų įtvirtinti ir iš
saugoti. Todėl, V Adamkaus nuomo
ne, labai svarbu, kad akademinė jau
nuomenė rodytų iniciatyvų ir burtųsi 
į profesines organizacijas, aktyviau 
imtųsi visuomeninės veiklos.

„Esama gražių pavyzdžių, kai 
studentai, remdamiesi įstatymais,

Pocius toliau mausto valstybę
Vilnius, rugpjūčio 26 d. (BNS) 

— Buvęs Valstybės saugumo departa
mento generalinis direktorius Arvy
das Pocius, pavasariop bandęs pu
svelčiui privatizuoti tarnybinį butų, 
dabar savo įpėdinio Povilo Malakaus
ko padedamas tame pačiame bute gy
vena. Ir gyvens dar metus.

Seimo narys konservatorius Jur
gis Razma prieš kelias dienas gavo 
VSD atsakymų, kokiu teisiniu pa
grindu buvusiam departamento di
rektoriui A. Pociui paliktas tarnybi
nis butas sostinės Rugių gatvėje. 
Juokdamasis jis sakė, kad VSD raštas 
yra puikus atsirašinėjimo pavyzdys, 
kai nesiremiama jokiais teisės aktais, 
išskyrus dabartinio VSD vadovo P 
Malakausko ir A. Pociaus nuomos su
tartimi, kuri buvo pasirašyta šių me
tų rugpjūčio 1-ąjų.

„Pranešame, kad VSD priėmė 
sprendimų įpareigoti buvusį VSD ge
neralinį direktorių Arvydų Pocių kar
tu su šeimos nariais išsikelti iš tarny
binės gyvenamosios patalpos per 
įmanomai protingų terminų, atsižvel
giant į tai, kad A. Pocius turi nepilna
metį sūnų, šiuo metu neturi kitos gy
venamosios patalpos Vilniuje, jo su
tuoktinė dirba valstybinėje tarnybo-

Istorikas: lietuviai -
Atkelta iš 1 psl.
specialiai diena ar mėnesiu, išskyrus
1,7 mln. Amerikos lietuvių”.

Kaip nurodo W. C. Kashatus, 
afroamerikiečiai turi Juodosios isto
rijos mėnesį, italai — Kolumbo dienų, 
airiai - šv. Patriko dienų: „Net Ame
rikos lenkai turi specialių dienų, skir
tų pagerbti revoliucijos herojus Kazi
mierų Pulaski ir Tadeušų Kosciuškų. 
Nors T. Kosčiuška net nebuvo lenkas. 
Jis buvo lietuvis”.

Istorikas apgailestauja, kad nei 
mokyklose, nei plačiau visuomenėje 
Amerikos lietuviai niekada nebuvo 
tinkamai įvertinami: „Visada jau
čiausi, kad mano tautiečiai šioje šaly
je buvo tarp labiausiai neįvertintų ir 
nepripažintų etinių grupių, nepai
sant to, kad jie prisidėjo prie ekono
minio klestėjimo ir kultūros puoselė
jimo ne mažiau nei kiti”.

W. C. Kashatus savo laiške pri-

gynė savo teises. Šie faktai leidžia 
džiaugtis neabejingu savo dabarčiai 
jaunimu. Tačiau jie kartu atskleidė, 
kad aktyvių studentų, suvokiančių 
savo tapatybę, nėra tiek, kiek norė
tųsi, kad būtų, kiek reikėtų akty
viam, visaverčiam universitetų ir vi
sos Lietuvos viešajam gyvenimui”, — 
sveikinime teigia V Adamkus.

Jis ragino akademinį jaunimų 
aktyviai įsitraukti į mokslo ir studijų 
reformos procesus, nuo kurių sėkmės 
priklauso šalies ateitis, kurių kryp
ties neturi nulemti daliniai ar trum
palaikiai interesai.

Lietuvos pajūryje vykstančioje 
asamblėjoje tautinės savasties klau
simus nagrinėjo daugiau nei šimtas 
studentų atstovų iš visos Lietuvos.

Asamblėja — didžiausias tradici
nis LSŠ renginys. Pagrindinis šiais 
metais renginiui keliamas tikslas — 
stiprinti studentijos vaidmenį lietu
vių tautinio tapatumo išsaugojimo 
procese, skatinant pažinti jaunimo 
organizacijų tradicijas ir vertybes.

je”, — teigiama VSD atsiųstame at
sakyme.

Iš nuomos sutarties aiškėja, jog 
„įmanomai protingas terminas” — 
vieneri metai. Nuomininkas, t. y. A. 
Pocius, įsipareigoja išsikelti iš tarny
binio buto Rugių g. 17/Maumedžių g. 
17 ne vėliau kaip 2008 metų liepos 1 
dienų. Jei neišsikraustytų iki šio ter
mino, būtų iškeldintas.

„Metų terminas — visiškas ab
surdas. Jei jau kalbama apie sveiko 
proto ribas, galima žmonėms duoti 
savaitę, na, dešimt dienų, kad-jie ga
lėtų neskubėdami susikrauti daiktus 
ir persi vežti į naujų būstų”, — stebė
josi J. Razma. Pasak parlamentaro, 
valstybė ar VSD nėra labdaros orga
nizacijos, kurios tokiam ilgam ter
minui galėtų skirti būstus gana pasi
turintiems žmonėms. Jis priminė, jog 
A. Pociaus žmona Regina yra teisėja, 
tad turi daugiau negu pakankamai 
galimybių nuomotis būstų, kaip tai 
daro tūkstančiai žmonių, kol baigs 
statytis namų.

„Tokie nevykę atvejai gali ska
tinti kitus asmenis eiti dirbti į VSD 
vien tam, kad galėtų metus kitus pa
gyventi tarnybiniame bute”, — iro
nizavo J. Razma.

neįvertinti
mena, kada ir kodėl šimtai tūks
tančių lietuvių keliavo į Jungtines 
Valstijas, trumpai aprašo imigrantų 
patirtus vargus, jų veiklų bandant 
įsitvirtinti už Atlanto.

„Amerikos lietuviai buvo tarp tų 
darbininkų, kurie industrinėje eroje 
tapo darbo rinkos stuburu”, — tvirti
na istorikas.

Jis taip pat paminėjo keletu įvai
riose srityse išgarsėjusių lietuvių kil
mės amerikiečių: astrofizikę Sallie 
Baliunas, dizaineres Lane Bryant ir 
Beth Levine, 1912 —1919 metais 
FTB vadovavusį Bruce Bielaski, ame
rikietiško futbolo žaidėjus Johnny 
Unitas, Diek Butkus ir Joe Jurevi
čius, golfo žaidėjų Johnny Goodman, 
sunkaus svorio bokso čempionų Jack 
Sharkey, tenisininkų Vitų Gerulaitį, 
aktorius Niek Adams, Charles Bron- 
son, Genie Francis ir John C. Reilly 
bei filmų kūrėjų. Jonų Mekų.
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Graikijoje per gaisrus pavyko 
išsaugoti Olimpijos griuvėsius

Virš miesto matyti dūmų stulpai.

Olimpija, rugpjūčio 27 d. („Reu- 
ters’TBNS) — Ugniagesiai išgelbėjo 
senovės Olimpijos, kurioje atsirado 
olimpinės žaidynės, šventyklas ir sta
dionus nuo miško gaisrų, kurie su
naikino gretimus kaimus, bet per tris 
dienas per gaisrus visoje šalyje žuvo 
63 žmonės.

Nuo pat Graikijos šiaurės iki pie
tinio Peloponeso pusiasalio pakraščio 
siautėjo dešimtys gaisrų, po kurių li
ko pajuodę kalvų šlaitai, išdegę miško 
plotai ir nuniokoti miesteliai bei kai
mai.

Buvo padaryta atitikmens netu
rinti žala. Sudegė šimtai namų, eva
kuotis turėjo tūkstančiai žmonių, ku
rie glaudžiasi mokyklose, viešbučiuo
se ir sveikatos priežiūros centruose.

Sekmadienį vyriausybė pasiūlė 
iki milijono eurų atlygius tiems, kas 
padės susekti padegėjus, kurie, kaip 
manoma, suvaidino svarbų vaidmenį 
dėl šių didžiausių pastaraisiais de
šimtmečiais gaisrų.

Lenkijoje aštrėja politinė kova

Tiršti juodi dūmai kilo virš gerai 
išsilaikiusių Olimpijos griuvėsių Pe
loponeso pusiasalyje. Ugnis pakilo 
kalvos šlaitu ir naikino aplinkinius 
pušynus ir kiparisų miškelius, be to, 
siautė Olimpijos muziejaus kieme, 
bet lėktuvai, sraigtasparniai ir dešim
tys ugniagesių privertė liepsnas atsi
traukti. Šiame muziejuje saugomos 
garsios klasikinės skulptūros, tokios 
kaip Praksitelio Hermis.

Maždaug 60 ugniagesių ir šešios 
jų mašinos liko budėti prie muzie
jaus.

Olimpija, kurioje nuo 776 m. pr. 
Kr. šimtmečius vyko olimpinės žaidy
nės, kas dveji metai rengiama olimpi
nės ugnies uždegimo ceremonija. Tai 
vienas svarbiausių turistų traukos 
centrų visoje Graikijoje.

„Štai koks kontrastas: senovės 
Graikija davė pasauliui civilizaciją, o 
šiuolaikinė Graikija jį naikina”, — 
sakė vienas Olimpijos gyventojas.

PARYŽIUS
Prancūzijos prezidentas Nįcolas 

Sarkozy pirmadienį sakė, kad jo šalis 
neblokuos Europos Sąjungos (ES) ir 
Turkijos derybų, bet pakartojo, kad 
nepritaria Turkijos narystei Bendri
joje, kurią dabar sudaro 27 valstybės. 
Pasak N. Sarkozy, ES turi leistis į 
„gyvybiškai svarbius apmąstymus” 
dėl savo sienų. Tai, jo nuomone, turė
tų būti sąlyga, kad Turkija galėtų 
tęsti derybas su bloku dėl galimos na
rystės ar asociacijos. Dauguma pran
cūzų nepritaria Turkijos prisijungi
mui prie Bendrijos, o Ankara neigia
mai vertina 2006 metais parlamento 
Žemųjų rūmų priimtą įstatymo pro
jektą dėl baudžiamosios atsakomybės 
už mėginimą neigti, kad Pirmojo pa
saulinio karo metais Osmanų impe
rija vykdė prieš armėnus genocidą.

ROMA
Pirmojo Vatikano užsakomojo 

skrydžio keleiviai piligrimai pirma
dienį iškeliavo į Prancūzijos Lurdą. 
Per kelis mėnesius piligrimams bus 
pasiūlytas dar keletas maršrutų. Bus 
pasiūlyti skrydžiai į Portugalijos Fa
timą ir Ispanijos Santjago de Kom- 
postelą. Neatmetama galimybė, kad 
gali būti pasiūlytas skrydis į Meksiką 
šventosios mergelės Gvadalupės ba
zilikai aplankyti.

BRIUSELIS
Europos Komisija (EK) ketina 

imtis „reguliavimo” priemonių, kad 
nesaugūs žaislai nepatektų į Europos 
Sąjungos (ES) rinką. Komisija pa
reiškė, kad sprendimas dėl priemo
nių bus priimtas po susitikimo su 27 
ES valstybių narių ekspertais „ru
dens pradžioje”. Posėdis rengiamas 
dėl skandalą sukėlusio JAV įmonės 
„Mattel” Kinijoje pagamintų nesau
gių žaislų atšaukimo iš rinkos. „Po
kalbiai su valstybėmis narėmis padės 
Komisijai nuspręsti, kokių preven
cinių priemonių reikėtų imtis”, — 
pareiškė Komisija. JAV žaislų milži
nė „Mattel” kiek anksčiau šį mėnesį 
atšaukė iš apyvartos pasaulyje apie 
18 mln. Kinijoje pagamintų žaislų.

RYGA
Pirmasis Latvijoje prieglobstį 

gavęs irakietis Heidar Hussein pa
teikė prašymą taip pat suteikti prieg
lobstį jo žmonai bei sūnui ir tikisi šią 
savaitę gauti atsakymą, pirmadienį 
rašo latvių laikraštis „Diena”. Iš Ira
ko H. Hussein išvyko 2006 metais ir 
per Turkiją bei Latviją pateko į Šve
diją, kurioje norėjo gyventi, tačiau 
pagal taisykles prašymą dėl prieg
lobsčio suteikimo svarsto ta Europos 
Sąjungos (ES) šalis, kuri išdavė įva
žiavimo vizą, todėl švedai jį išsiuntė 
atgal į Rygą. Latvijos sostinėje H. 
Hussein gyvena jau keturi mėnesiai.

NEW YORK
Šiais metais Afganistane bus iš

augintas rekordinis aguonų, iš kurių 
išgaunamas opijus, derlius, rašo laik
raštis „The New York Times”, rem
damasis Jungtinių tautų (JT) eks
pertų ataskaita, kurią ketinama pa
skelbti pirmadienį. Šių metų narko
tinės žaliavos derlius bus 10-30 proc. 
didesnis už praėjusių metų derlių. 
Pernai Afganistane buvo užauginta 
6,100 tonų opijinių aguonų, pažymi 
laikraštis. Daugiausiai aguonų ir to
liau užauginama Hilmendo provinci
joje, kuri laikoma talibų kovotojų bu
veine.

MASKVA
Rusijos teisėsaugininkai arešta

vo 10 žmonių, siejamų su laikraščio 
„Novaja gazeta” apžvalgininkės An
na Politkovskaja, garsėjusios atvira 
Kremliaus kritika, nužudymu, ir 
artimiausiu metu pateiks jiems kalti
nimus. „Padarėme rimtą pažangą 
tirdami Politkovskaja bylą”, — Ru
sijos prezidentui Vladimir Putin pra
nešė generalinis prokuroras Jurij 
Čiaika.

ISLAMABADAS
Pakistane Talibaną palaikantys 

kovotojai išplatino vaizdo įrašą, ku
riame rodomas paauglys, nužudantis 
vieną iš 16 Pakistano karių, pagrob
tų neramiajame genčių rajone prie 
Afganistano sienos.

Varšuva, rugpjūčio 27 d. (BNS) 
— Lenkijoje vis aštrėja naujas skan
dalas. Abejojama ar kovodami su ko
rupcija, valdantieji politikai neper
žengė ribų.

Parlamentinio tyrimo metu, bu
vęs šalies vidaus reikalų ministras 
liudijo, jog Lenkijos specialiosios tar
nybos sekė daugybę asmenų, įskai
tant buvusio šalies prezidento, anks
čiau - „Solidarumo” vadovo — Lech 
Walęsa sūnų ir klausėsi daugelio as
menų pokalbių.

Kaip komisijai liudijo Janusz 
Kaczmarek, Teisingumo ministras 
Zbigniew Ziobro, į politinę kovą 
įtraukė šalies prokurorus. Informa
cija, pasak jo, buvo renkama ne tik 
apie iš vyriausybės eliminuotą ra
dikalą iš partijos „Samoobrona” A. 
Lepper. Buvo sekami taip pat liberalų 
vadovas A. Tusk ir W. Pavlak bei kiti 
politikai bei verslininkai, įskaitant 
buvusio šalies prezidento L. Walęsa 
sūnų, įtariant pastarąjį pinigų plovi
mu.

Z. Ziobro, kaip paaiškėjo, ketino 
sekti ir klausytis ir žurnalistų pokal
bių. Tame tarpe „Polsat” ir TVN ka
nalų bei dienraščio „Gazeta Wybor-

cza” leidėjų. Buvo tikimasi aptikti jų 
nelegalios veiklos pėdsakų.

Lenkijos ministras pirmininkas 
Jaroslaw Kaczynski patvirtino, kad 
Seime balsavimas dėl parlamento pa
leidimo vyks rugsėjo 7 dieną. Krizė 
kilo po to, kai, apkaltinus jos vadovą, 
buvusį žemės ūkio ministrą, A. Lep
per korupcija, iš valdančiosios koali
cijos pasitraukė radikalios dešiniosios 
partijos. Taip pat premjeras atleido 
ministrus iš nacionalistinės Lenkų 
šeimų lygos ir kaimiškosios Savigy
nos partijos. Lenkijos premjeras pa
reiškė, kad opozicicija sąmoningai 
kenkė Lenkijai.

„Pokyčiai reiškia, kad koalicija 
baigėsi”, — tuomet sakė premjeras.

Atleistas premjero pavaduotojas 
ir Lygos vadovas Roman Giertych. 
Kiti trys ministrai buvo atsakingi už 
statybą, darbą ir žuvininkystę.

Iškart buvo patvirtinti nauji mi
nistrai.

Kaczynski valdo greito ekonomi
nio augimo metu, tačiau nesugeba 
sutramdyti aršios politinės kovos. Jie 
nuolat riejasi su kitais Europos Są
jungos vadovais.

Krovinių gabenimas 
laivu j visas pasaulio šals,

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis.

TonęssĘi
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas į visas pasaulio Šalis.

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje.

Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas j namus Lietuvoje. Latvijoje, 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje.

8801 78th Avė Bridgeviewt IL 60455 Tei. 1 708-599-9680 
1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363
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GERIAU MIRTIS NEI

„ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SU 
VAIKELIU” PAVEIKSLAS SUGRĮŽO

Į PALANGOS BAŽNYČIĄ
Motinai atliko solistai Regina Ma
ciūtė ir Giedrius Žalys, grojo Vilniaus 
kvartetas.

Per šios dienos renginius buvo 
galima išgirsti apie ypač sudėtingus 
istorinio paveikslo tyrimo ir restau
ravimo darbus, atliktus Prano Gu- 
dyno restauravimo centro specialistų 
— fizikų, chemikų, biologų, dailės 
restauratorių. Labai suniokotą, dau
gybę sykių grubiai atnaujintą, po 
7-15 kartų pertapytą paveikslą kartu 
su pagalbininkais restauravo tapybos 
specialistė, aukščiausios kategorijos 
restauratorė Janina Bilotienė ir 
aukščiausios kategorijos metalo res
tauratorius Rimvydas Derkintis. Per 
dvejus metus tyrėjams ir restaurato
riams pavyko nustatyti, kad paveik
slas žymiai vertingesnis, negu pra
džioje buvo manyta. Nuvalius apna
šas ir daugybę neprofesionalių per- 
tapymų nušvito verkiančios Madonos 
veidas. Iš 45-ių sudilusių ir sulūži- 
nėjusių senųjų paveikslo aptaisų 
fragmentų pavyko restauruoti sidab
ro ir paauksuotąsias plokštes ir taip 
atkurti vertingos meistrystės darbi
nius.

Kadangi tesuspėta restauruoti 
tik aptaisų nepridengtas matomąsias 
Madonos ir vaikelio atvaizdų dalis, po 
šv. Roko atlaidų paveikslas bus vėl 
sugrąžintas į Prano Gudyno centrą 
darbų tęsiniui. Nuėmus aptaisus, 
toliau bus pilnai restauruotos kitos 
tapytos paveikslo dalys. Šį darbą 
numatyta užbaigti ir paveikslą sug
rąžinti Palangos bažnyčiai kitų metų 
vasarai.

Išsami renginių programa ir vaiz
dai — LDM svetainėje www.ldm.lt,

Lietuvos dailės muziejaus 
Ryšių su visuomene centras

Kaip praneša Lietuvos dailės 
muziejus, į Palangos Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią, 
šiemet švenčiančią šimtmečio jubi
liejų, šv. Roko atlaidams parvežamas 
muziejaus Prano Gudyno restauravi
mo centre restauruotas XVII a. neži
nomo Lietuvos autoriaus didžiojo 
altoriaus paveikslas „Svč. Mergelė 
Marija su Vaikeliu”.

Ta proga rugpjūčio 17 d. šven
tovėje įvyko mokslinė konferencija 
„Palanga Žemaičių vyskupijos istori
jos kontekste”. Joje dalyvavo Telšių 
vyskupas dr. Jonas Boruta, SJ, kun. 
doc. Arvydas Ramonas, prof. Vladas 
Žulkus, dr. Vacys Vaivada, Egidijus 
Miltakis. Taip pat įvyko naujo lei
dinio „Palanga. Švč. Mergelės Mari
jos ėmimo į dangų bažnyčia” (sudary
toja Danutė Mukienė) pristatymas. 
Tos pačios dienos vakare buvo su
rengtas sakralinės muzikos koncer
tas „Avė Marija”, kuriame gražiau
sias įvairių epochų giesmes Dievo

ALBERTAS KANAITIS

Karšta vasara, saulė degina kaip 
ugnis dieną, šiltą naktį. Meldžiame 
lietaus pasėliams, vandens upeliams, 
upėms, ežerams...

1941 metai — okupantai keičiasi, 
raudonieji bėga, naciai lipa ant jų 
kulnų. Miškas pilnas partizanų 
komunistų, kurie kelia baimę, terorą.

Nacių kariuomenės pilna, bet jų 
uždavinys, atrodo, ieškoti žydų, juos 
šaudyti, mušti. Lietuvių daliniai pa
skirti kovai su partizanais. Pavojin
gas darbas, bet gyventi reikia, reikia 
apsaugoti kraštą, žmones.

Ūkininkams trūksta darbo jėgų, 
reikia pradėti viską iš naujo. Laukai 
apleisti, šienas pūva ant kupetų, 
daug kur laukia dalgio. O kur dar kiti 
darbai? Dėdės ūkiui reikia darbi
ninkų pjauti žolę, prižiūrėti gyvulius, 
melžti karves ir...

Su Karoliu, mano pusbroliu, už 
kelių dienų važiuoju padėti „geram” 
dėdei, kur keletas kaimynų padės 
grėbstyti šieną, džiovinti pašarą 
rudeniui. Kelionė neilga — 5 km, bet 
reikės pravažiuoti pamiške, vieške
liu, kur pavojus nuo partizanų di
delis.

Dangus apsiniaukęs ir maži lašai 
vandens pradeda kristi. Kaskart lašai 
didėja — lyja. Iš vakarų juodas debe
sis, didelis vėjas. Mano „mašiną” (se
nas dviratis), labai sunku vairuoti, 
slidinėja ant beveik apsemto vieške
lio. Visas peršlapęs, vos galiu judėti. 
Artėju prie miško nuvargęs, negaliu 
važiuoti, stumiu dviratį, klimstu į 
purvą. Pamiškėj sustoju, lendu po 
medžiais, kur galėsiu pailsėti. Vieš
kelis lyg purvina upė. Gilyn į mišką, 
kur nors seno ąžuolo prieglobstyje 
pasislėpsiu nuo lietaus. Lietus daužo 
ąžuolo lapus, vėjas kaukia medžių 
viršūnėse... Pastebiu tiesų taką per 
mišką, kur turi būti dėdės ūkis. Miš
ke sausiau, tik kelias ilgesnis.

Lyg giedrėja, nustoja lyti. Saulės 
spindulys žaidžia tarp medžių lapų, 
vėjas dar vis pučia, dangus mėlynuo
ja. Paukščių čiulbėjimas, varnų kran- 
sėjimas — miško simfonija. Dideli 
debesys, daug lietaus. Prieinu taką — 
trys takai, vienas į dešinę, kitas į kai
rę ir trečias nežinia kur nuvingiuoja. 
Vingiuotu taku į priekį. Senas dvira
tis, senos padangos ir žemė vietomis 
drėgna, neįmanoma važiuoti. Stu
miu. Šaka ant kelio, nepastebėjau, ir 
viena padanga sprogsta. Dviračiui 
galas. Palieku senų „laužą”, kurisv
niekam netinka. Žingsnis po žingsnio 
į priekį, nors nežinau ar teisingu 
taku einu. Takai, takeliai, miškas di
delis, lengva paklysti. Dar keletą mi

nučių ir... Vėl grįžtu į tą pačią trijų 
takų vietą. Paklydau. Nežinau, ką 
dabar daryti? Jaudinuos. Keisti bal
sai, mažas triukšmas, judesiai tarp 
krūmų. Širdis kūju daužosi, prakai
tuoju. Dešinės takas. Medžiai retėja, 
daugiau Šviesos ir išeinu į didelį, žole 
apaugusį plotą, kur, atrodo, žmonių 
gyvenamą. Tolumoj driekiasi vieške
lis — nepažįstama vietovė. Aplinka 
tuščia, tik girdėti šniokštimas upelio, 
miškas, žolė, dangus ir saulė — 
puikus vaizdas, bet kažkas keista, per 
daug ramu. Brendu per žolę ir ne
toliese — namai.

Viskas apleista, langai išdaužyti. 
Tuščia, nei gyvos dvasios. Dejuoja. 
Kur, kas? Viduj viskas apversta, vieno 
kambario kampe guli ant grindų jau
nas vyras. Sužeistas? Kraujo kvapas, 
koja kraujuoja, dejuoja. Vyras nekal
ba, žiūri išgąstingomis akimis, trau- 
kiasi arčiau sienos. Žmoniškumo 
jausmas verčia padėti. Sudraskau sa
vo marškinių rankovę ir labai kietai 
suveržiu koją virš kelio. Kraujavimas 
sustoja. Labai tyliai girdžiu: „Spasi- 
ba” (ačiū). Rusas? Ukrainietis iš Kije
vo, vardas Miša, paliko savo karinį 
dalinį, nenori grįžti į „Stalino rojų” ir 
jau keletą dienų slepiasi miške. Va
kar pateko į kryžminę ugnį tarp lie
tuvių policijos ir partizanų, netikėtai 
rado šį namą. Bijo nacių belaisvės. 
Alkanas. Iš kuprinės duodu kepalą 
duonos ir butelį vandens. Gaila vyro, 
bet turiu atsargus būti, nes nežinau, 
ar meluoja, ką galvoja. Sako, kad ne 
komunistas, sako... Tikėk, netikėk.

Koja vėl kraujuoja, didelė žaizda, 
guli, negali judėti. Palieku Mišą, pri
žadu greit sugrįžti. Vieškelis sukasi į 
dešinę ir matau žmones laukuose. Tai 
ne miražas, tai tikri žmonės. Kaimas 
tik už 1 km. Problema, Miša negali 
judėti, kraujuoja ir vienas kilometras
— mirtis. Prižadėjau grįžti, prižadė
jau...

Neprašau žmonių pagalbos, pra
šau Dievo man padėti. Eisiu atgal.

Juodi dūmai miške kyla į padan
gę. Dega miškas? Skubu, bėgu. Žemė 
minkšta, drėgna, kojos pinasi, kren
tu, keliuosi. Dar tik keli medžiai ir... 
dega apleistas namas. Baisus riksmas
— Miša? Ugnies liežuviai, juodi dū
mai, žmogaus riksmas... Kas padegė 
namą, kodėl? Palikau namą laiku, 
kitaip?

Apstulbęs grįžtu į vieškelį, kur 
pamažu artėju, matau dėdės namus, 
seną beržą, šieno kupetas, karves, 
arkliai...

Degantis namas, Miša, baisi mir
tis lyg paveikslas stovi prieš akis... 
Gal Miša padegė namą? Geriau mir
tis nei grįžimas į Stalino „rojų”...

PASLAUGOS

STATE FARM
INSURANCE

AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654,773-581-8654
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Akių ligos

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

Širdies ir kraujagyslių 
ligos

Tą dieną JAV senatoriai ir Kon
greso atstovai sako kalbas. Nuo 1969 
m. ALT įvairiuose JAV miestuose 
rengia parodas apie „genocidą prieš 
lietuvių tautą”. Kai „protinis ligonis” 
R. Kalanta 1972 m. susidegino Kaune 
ir kai dėl to ten įvyko antivisuomeni
nis judėjimas, ALT vadeivos nusiuntė 
atsakingiems JAV bei Vatikano parei
gūnams daugiau kaip tūkstantį laiš
kų, kuriuos komentavo ir periodinė 
pasaulinė spauda.

Šiuo metu (1986 — A.V) ALT 
aktyviai dalyvauja visose Reagan 
administracijos vykdomose provoka
cinėse akcijose. Jie renka tendencinę 
informaciją apie TSRS rinkimus, fab
rikuoja šmeižikišką antitarybinę me
džiagą, kursto tarybinius piliečius, iš
važiuojančius į užsienį išduoti Tė
vynę ar kitaip kenkti grįžus į ją, 
skatina priešiškus elementus ir pan.

Nesulaukia knygutėje gero žo
džio nei tokia šalpos ir labdarybės 
organizacija kaip Bendras Amerikos 
lietuvių pagalbos fondas (BALF), 
įkurtas 1944 m. ALT iniciatyva. Pa
gal Vaigauską, daugeliui gausių 
BALFo filialų vadovauja CŽV (angį. 
ČIA — A. V) patikrinti agentai. 
BALFo atstovai periodiškai važinėja 
iš JAV į kitas kapitalistines šalis, ku
riose gyvena lietuviai emigrantai, ir 
kviečia juos suaktyvinti kovą prieš 
TSRS, kol nebus atkurta „Lietuvos 
nepriklausomybė”. BALFas siekia 
sustiprinti savo įtaką Tarybų Lietu
vos gyventojams, ieškodamas kelių 
suteikti materialinę pagalbą asme
nims, „nukentėjusiems nuo Tarybų 
vaišios”.

Nepamiršo Vaigauskas paminėti 
ir „Lietuvių diplomatų kolegijos. Jos 
nariais yra laikomi visi kapitalis
tinėse šalyse likę buvusieji Lietuvos 
pasiuntiniai, konsulai ir kiti diploma
tiniai darbuotojai, atsisakę 1940 m. 
grįžti į Lietuvą. Šiuo metu „Lietuvių 
diplomatų kolegijoje” nedaug narių. 
Tačiau jie, prisidengdami buvusiais 
diplomatiniais titulais, tebevysto 
prieš mūsų valstybę ardomąją veiklą.

Amerikoje ir kitur egzistuoja ke
letas jungtinių Pabaltijo emigrantų 
organizacijų, atsiradusių imperialis
tinių žvalgybų iniciatyva. Viena akty
viausių tokių „jungtinių” organizaci
jų yra „JTO pabaltiečių susivieniji
mas” (BATUN), kurio pagrindinis 
tikslas — nuolat informuoti kapita
listinių ir kai kurių besivystančių 
šalių atstovus JTO dėl „nepriklau
somybės” suteikimo Pabaltijo šalims, 
taip pat raginti JTO peržiūrėti vadi
namąjį Pabaltijo klausimą.

Kita organizacija, panaši į 
BATUN, yra „Pavergtųjų Europos 
tautų asociacija”. Ji jungia išeivius ne 
tik iš Pabaltijo šalių, bet ir Lenkiją, 
Rumuniją, Bulgariją, Čekoslovakųą, 
Vengriją ir Albaniją. Šios devynias 
Europos šalis jungiančios organizaci
jos tikslas yra siekti jų visų „neprik
lausomybės”. Jos būstinė yra šalia 
JTO pastato New York. Jos vadovai 
yra užmezgę ryšius ir su ukrainiečių 
bei baltarusių emigraciniais centrais.

„Baltijos tyrimų pagalbos aso
ciacija” (AABS) buvo sukurta grupės 
amerikiečių mokslininkų, daugiau
siai išeivių iš Pabaltijo respublikų, ini
ciatyva. Jos tikslas yra suvienyti ben

dras pastangas sprendžiant Pabaltijo 
problemas, suteikiant joms mokslinį 
pobūdį ir taip atkreipiant į jas Vakarų 
mokslininkų dėmesį. Sprendžiant iš 
to, kaip planingai vyko AABS kūrimo 
procesas ir kokia kryptinga jos veik
la, galima suprasti, kad ši grupė buvo 
sukurta JAV spectarnybų.

Antitarybinių organizacįjų sąra
šas būtų nepilnas, jei autorius nepa
minėtų klerikalinių organizacįjų, su
sijusių su lietuviškaisiais nacionalis
tais. Vien tik JAV yra 100 katalikų 
bažnyčių, kurių klebonai yra lietu
viai. Tose parapijose ir vienuolynuose 
dirba apie 400 lietuvių kilmės dva
sininkų, susijungusių į „Amerikos 
lietuvių kunigų sąjungą”. Klerikalai 
valdo ir visus įtakingus emigrantų 
laikraščiams, kaip „Draugas”, „Dar
bininkas” ir kiti. Klerikalai pastoviai 
kontroliuoja BALFą ir vadovauja ma
sinėms jaunimo organizacijoms, kaip 
„Vyčiams”, ,Ateitininkams” ir kt.

Klerikalai taip pat įkūrė specialų 
fondą platinti ir leisti šmeižikišką 
medžiagą. Į ją įeina ir gabenama į 
užsienį „Lietuvių katalikų bažnyčios 
kronika”. Aktyvia antitarybine veik
la užsiima Romos „Šventojo Kazi
miero” kolegijos nariai, palaikantys 
glaudžius ryšius su italų neofašistais.

Propaganda iš Vakarų

Išvardintos lietuvių buržuazinių 
nacionalistų ir klerikalų organizaci
jos visada pasitelkia ideologinę diver
siją prieš TSRS. Taip jos tikisi susilp
ninti Tarybų Sąjungą, suardyti tary
binę santvarką iš vidaus ir diskredi
tuoti tarybinio gyvenimo būdą Lie
tuvoje. Tam tikslui pasiekti šių orga
nizacijų reakciniai vadeivos stengiasi 
ideologinės diversijos svorio centrą 
perkelti į Lietuvos TSR teritorįją.

Svarbiausias jų politinis užda
vinys — skiepijant nacionalistinę ide
ologiją atplėšti respubliką nuo Ta
rybų Sąjungos ir sukurti atskirą vals
tybę, nors iš pradžių ir „socialisti
niame bloke”. Antikomunistinė pro
paganda pirmiausiai sukelia nacio
nalistinius įsitikinimus, silpnina ide
ologinį komunistų atsparumą, for
muoja separatistines nuotaikas, ardo 
lietuvių tautos draugystę su kitomis 
tarybinėmis tautomis, kad eventua
liai inspiruotų „socialinio neramu
mo” židinius.

Pagrindinis būdas tai pasiekti iki 
šiol buvo radijo propaganda. Nacio
nalistų vadai transliuoja radijo lai
das per „Laisvės”, „Amerikos balso”, 
Vatikano ir kitas programas. Jų dar
buotojai daugiausiai yra Tėvynės 
išdavikai, neretai išvažiavę į užsienį 
paskutiniais metais. Čia Vaigauskas 
mini Jurašą, Venclovą, Kudirką, Ša
kalį ir kitus. Jų dėka • radijo laidos 
tapo kryptingesnės, skirtos visiems 
gyventojų sluoksniams. Paprastai lai
dos yra skiriamos medžiagos komen
tuoti, neva, „ką tik gautos iš okupuo
tos Lietuvos ir patikimai atspin
dinčios esamą padėtį respublikoje”. 
Laidų tematika yra vis tobulinama, 
todėl autorius nesistebi, kad tokios 
kenkėjiškos radijo propagandos dau
gelyje respublikos miestų sukėlė 
antivisuomeninius judėjimus.

Bus daugiau.

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių figos - chirurgiia 

150 E. Huron, Suite!000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

Dantų gydytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Valandos pagal susitarimą

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260.

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

777.2. S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300
Vidaus ligos

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Avė. Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą

Stuburo ir skausmo ligos
JONAS V.PRUNSKIS, MD

TERRI DALIAS PRUNSKIS, MD 
VIKDUGA^MD
Illinois Pain Institute

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

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

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

LITHUANIAN MERCY LIFT (LML) AKCIJA - II 
Moterys raginamos rinktis gyvenimą
PRANĖ ŠLUTIENĖ
Lithuanian Mercy Lift 
sveikatos švietimo direktorė

Panevėžio Konsultacijos polik
linikos vadovė dr. Ramunė Paliokaitė, 
prieš prasidedant (LML) akcijai, jau 
penkeri metai per žiniasklaidą plati
na informaciją apie krūtų vėžio pre
venciją, profilaktikos svarbą. Šių 
metų spaudos konferencijoje dalyva
vo dviejų vietinių TV stočių atstovai, 
trijų laikraščių korespondentai bei 
fotografai. Televizijos programas 
mato Rokiškio rajonų bei Aukštai
tijos gyventojai. Laikraščiai spausdi
na skiltis apie sveikatą bei specialius 
skyrius, skirtus vietiniams gyvento
jams.

Kviečiame visas moteris iš kai
melių, rajonų, mažesnių miestelių 
aktyviau dalyvauti akcįjoje, raginame 
pasitikrinti savo sveikatą, pasidaryti 
mamogramas ir užbėgti ligai už akių. 
Nors akcijos rengiamos jų sveikatai 
patikrinti, moterys registruojasi gana 
vangiai. Pasikalbėjimuose su rajonų 
savivaldybės, visuomenės sveikatos 
ugdymo centro darbuotojais ragi
name juos pasirūpinti toliau gyve
nančiomis moterimis, atvežti jas į pa
tikrinimus. Pagalbos laukiame ir iš 
verslininkų.

Maloniai buvome nustebinti, kai 
per 48 vai. visos vietos, skirtos pa
nevėžietėms, buvo užimtos. Dar už
siregistruoti gali Anykščių, Kupiškio, 
Rokiškio, Biržų, Panevėžio, Pasvalio 
rąjonų ir kt. gyventojos. Šiais metais, 
pasitarus su vienuole, talkinant Pa
nevėžio moterų pataisos namų vado
vėms, nusprendėme patikrinti ir 
nuteistąsias. Jos buvo atvežtos į pa
tikrinimo punktus anksti ryte kartu 
su sargyba, kad jų nematytų kitos

moterys, atvažiavusios tikrintis. Jos, 
žinoma, už tai buvo labai dėkingos. 
Per pastaruosius metus buvo tikri
namos moterys su įvairiais negalavi
mais

Moterys, kurios pasinaudojo 
LML krūtų vėžio šeštadienio akcija, 
atvyko iš: Panevėžio m. — 131, Pa
nevėžio rąjonų kaimų: Smilgių, Ge- 
gužikės, Dembavos, Krekenavos — 4, 
Limeilių, Palaukių, Vaivados — 4,
Šiligalių. Daugiausia moterų šiais 
metais atvyko iš Pasvalio — 37 bei 
rajonų: Upytės, Velžio, Dakniūnų, 
Miežinskų, Molainių, Pušdotų, 
Žadeikelių — 3 ir t.t Kiekvienais me
tais biržietės aktyviai dalyvaudavo 
akcijoje, bet šiais metais jų atvyko tik 
dvi, o iš rajonų: Miegonių, Pače- 
raukštės — 5, Pažogėnių — 3. Taip pat 
akcija sudomino ir kupiškietes. Šiais 
metais dalyvavo iš miesto — 5 bei 
aplinkinių rąjonų: Subačiaus, Anta
šavos, Karaliūnų, Gaigalių ir Šepetos. 
Iš tolimiausio Rokiškio m. atvyko dvi 
moterys iš rąjonų Laikaglių, Juodu
pės ir Sriūbiškių.

Šį darbą dirbu jau šešerius 
metus, kiekvieną kartą organizuoda
ma šią akciją, jaučiu moterų baimę 
pasitikrinti, o jeigu bus... Tad, mielos 
moterys, nelaukite kvietimų, kas mė
nesį pačios pasitikrinkite savo krūtis 
ir, jeigu atrandate pasikeitimų, ne
delskite ir eikite pasitikrinti pas 
gydytoją.

Apibendrinus rezultatus, dėkoju 
likimui, kad buvo rastas tik vienas II 
stadįjos vėžinis susirgimas. Moteriai 
rekomenduota gydytis onkologijos 
ligoninėje.

Kituose straipsniuose informuo
siu apie akcijas, įvykusias Šiauliuose, 
Vilniuje, Kaune.

http://www.illinoispain.com
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Algimantas Kezys kalbasi su režisieriumi Arvydu Barysu A. Kezio parodos 
atidaryme Beverly Shores geležinkelio stotelės galerijoje. Viduryje 
Danutė Bruškytė. Laimos Apanavičienės nuotr.

P. Gerlikienės paroda 
Chicago Cultural Center

N AU J -A. AJLGI AflLAuN T O K E 55IO 
FOTOGRAFIJŲ KNYGA

Šį kartq čikagietis fotomenininkas į įq sudėjo 
savo įamžintus Lietuvos vaizdus

Lietuvos Respublikos generalinis 
konsulatas Čikagoje kartu su Čiur
lionio galerija ir Čikagos miesto 
kultūros reikalų departamentu kitų 
metų sausio 12 — balandžio 23 die
nomis surengs lietuvių dailininkės 
Petronėlės Gerlikienės (1905-1979) 
darbų parodą „Embroidered Myths 
and Everyday Stories”, kuri vyks 
Čikagos kultūros centre.

Ši dailininkė yra viena ryš
kiausių lietuvių liaudies savamokslių 
menininkių. Į lietuvių liaudies dailę 
Petronėlė Gerlikienė atėjo jau su
laukusi garbaus amžiaus. Jos talen
tas atsiskleidė staiga, netikėtai ir 
labai spontaniškai. Per trumpą savo 
kūrybos laikotarpį, kuris apima vos 
šešerius metus (1972-1978), ji išsiu
vinėjo vienuolika didelio formato ki
limų bei nutapė apie šešiasdešimt 
paveikslų tuo ryškiai praturtindama 
šiuolaikinę lietuvių liaudies tapybą.

Savo kūriniuose Petronėlė Gerli

kienė vaizduoja gamtą, darbą, šven
tes bei pasakų motyvus. Menoty
rininkė Marija Kuodienė rašo kad, 
gyvi ir nuotaikingi, kupini dvasinės 
rimties, monumentalaus ir apiben
drinto vaizdo, deformuotos plastikos, 
spalvingi ir dekoratyvūs jos kūriniai 
išsyk patraukė liaudies meno tyrinė
tojų, dailininkų dėmesį. Petronėlė 
Gerlikienė yra gimusi Čikagoje, ta
čiau dar būdama vaikas su tėvais 
grįžo į Lietuvą ir gyveno čia visą li
kusį laiką. Jos meno darbai saugomi 
Lietuvos muziejuose, nemaža dalis 
jos kūrinių yra šeimos nuosavybė.

Petronėlės Gerlikienės išsiuvi
nėtų kilimų paroda vyks Čikagos 
kultūros centre (Chicago Cultural 
Center — 78 East Washington Street, 
Chicago, IL 60602, telefonas pasitei
ravimui 312-744-6630).

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje inf.

EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagietis fotomenininkas Algi
mantas Kezys yra išleidęs eilę fotoal- 
bumų apie Čikagą bei kitus kraštus 
ar atskirus objektus. Dabar jis sugal
vojo pateikti knygą vien tik apie Lie
tuvą, kurią jis pavadino paprastai — 
„Lithuania/Kezys”. Joje surinkti Lie
tuvos vaizdai, fotografuoti nuo 1983- 
iųjų iki 2006 metų.

Knyga gana stora — 391 psl. Ją 
atspausdino geras autoriaus draugas, 
fotomenininkas Eugenijus Krukovs- 
kis, kuris jau ne pirmą kartą padeda 
pateikti A. Kezio kūrybinius sumany
mus.

Naujosios knygos pirmuose pus
lapiuose matome vaizdus iš A. Kezio 
pirmosios kelionės j tada dar paverg
tą Lietuvą. Pirmąsyk šie darbai Čika
goje pasirodė dar 1985-aisiais ir ge
rokai sujaudino Lietuvos valdžią, vė
liau kurį laiką nedavusią fotomeni
ninkui įvažiavimo į Lietuvą vizos. Šis 
knygos skyrius pavadintas gana sub
tiliai: „Through The Wall to Land of 
Whispers”.

Nors dauguma naujojo leidinio 
nuotraukų darytos Lietuvoje, bet pir
moje jo dalyje užtinkame ir vaizdų iš 
lietuvių demonstracijų Čikagoje, ku
riuose buvo reikalaujama laisvės pa
vergtai Lietuvai.

Pirmuosiuose trijuose knygos sky
riuose vien juodai baltoms nuotrau
kos. Nuo ketvirtojo (133 psl.) jau ma
tome nuspalvintus vaizdus, nuot
raukas, kurios kompiuterio pagalba 
įgavę spalvas, bet nebūtinai tokias, 
kokias iš tikrųjų turi tie objektai. Sky
rius „Lithuania Colorized” savo po
būdžiu gal net įdomesnis už pirmuo
sius, nes čia autorius žaidžia spal
vomis, kaip išmano. Tai nuotraukoms 
suteikia naują, kiek netikėtą vaizdą.

Knygoje talpinami vaizdai yra 
susikaupę per keliolika autoriaus ke
lionių į tėvynę Lietuvą, kur jis va

žiuodavo ne vien tik fotografuoti, bet 
ir prisistatydavo su savo fotografijo
mis parodose, surengtose įvairiuose 
Lietuvos miestuose.

Leidinio pabaigoje suminimos ir 
kai kurios kitos A. Kezio knygos. Taip 
pat čia rasime ir šiek tiek autobio
grafinių žinių apie patį fotomeni
ninką, kuris labai kukliai pristato sa
ve. Beje, knygoje randame ir šiek tiek 
žodinės medžiagos (anglų kalba).

Gaila, kad ir ši A. Kezio knyga la
bai riboto tiražo - tik 25 egzemplio
riai. Vieno egzemplioriaus kaina - 
250 dol. Tačiau knygą autorius vargu 
ar pardavinės - greičiau išdalins 
tiems klientams, kurie iš panašaus 
tipo knygų užsisako didelio formato 
fotografijas. Tokiu būdu galima fi
nansuoti knygos išleidimą, kuris yra 
gana brangus.

Kai kalbėjomės, A. Kezys buvo 
gavęs dar tik kelis neįrištus naujosios 
savo knygos egzempliorius. Autorius 
tikisi, kad artimiausiu metu galės pa
rodyti jau visai paruoštus albumus 
apie Lietuvą.

Baigiant norisi pažymėti, kad 
A. Kezys rugpjūčio 4 d. dalyvavo savo 
parodėlės, surengtos Beverly Shores 
(IN) geležinkelio stotelės galerijoje, 
atidaryme. Taip pat neseniai jis porą 
dienų filmavosi režisieriaus iš Lie
tuvos Arvydo Baryso dokumentiniųv
filmų cikle „Žymiausi pasaulio lietu
viai”. Fotomenininkas pateko į maž
daug penkių žymiausių čikagiečių, 
sudominusių filmo kūrėjus, sąrašą. 
A. Kezys savo naujomis knygomis, 
parodomis vis dar stebina čikagie- 
čius, kurie šį fotomenininką pažįsta 
jau veik 50 metų. A. Kezys yra užsi
rekomendavęs ir kaip parodų organi
zatorius, dailės žinovas, spaudos 
bendradarbis meno klausimais ir 
pan. Nors amžiaus našta šį kūrėją jau 
pradeda lenkti prie žemės, tačiau jis 
vis atsitiesia ir mus pradžiugina vie
nu ar kitu projektu.

CHICAGO CULTURAL CENTER

PETRONĖLE GERLIK1ENE 
Embkoidered myths ano everyday Stories
Michigan Avenue Galletiea. One of tįic mosi aeclaimed, seJf-taught Litbuaniam . 
American artiste, PetroneleGetiikiene vcasborn in Chicago tn 1.905 and died iii Y'tb 
xuu$, Liihuania in 1979 Sbe spenį, mosi of her Jife vvorkiug in the countryside būt, . 
afber retiring in 1972, sbe moved to the eapitąli io live with ber aurtj&t
necdlmvork and embrotdery, sbe started to c reale ber composinom on eurtatn*
and rūgs, vvidr difletent irėes as the centrą) motifs, oftert surrounded by people au 
artimais, sornetimes referring to Lithuanian myths p:r simple daily life experiehę<^|| 
Organized by the Chicago .Department of Cultural Affidrs in cooperation 
Lithuanian Art Gallėry Čiurlionis, Ine. and the iatbytitniph Gonsulate in Chicago,

JANUARY 12 
' -AW1 6 

2008

Eachihit Hali. ITiis exbihition will feature vvorksby disnnguished .local, nadonai and 
inteiuational artiste vvorking tn d'dferent mędiums snch as painting, priiits, scuip- 
turės, and installation.s. In the selected works, maps will be used as suppovts orsur- 
faces. dtrectly applied to the works or suggesifv'C of mapptng procesais and their 
hnphcations, cxptoring ways in vvhich our vvorfd is represeniedgeographicalfy, pb-į 
litically. and aesthctically as it addresses concepts oi boimdaties and “place.” Qrga~ 
ntzed by the Chicago Department of Cultural AfTairs as pan of ibe fifštival of AlopS: 
a cityvviclė celebration of humanitys greatest diseovėries and the maps that reeord 
our boldest explotation.

JANUARY 12 
-Ai-Rit 6 

2008:

CJiuMjįh 
C.v.(Jvrol Center

MMBill D: <

Apie busimą Petronėlės Gerlikienės parodą skelbia 2007-2008 metų sezono 
leidinys „Anual Guldė for the Arts Chicago”.

MARGUTIS

Remkite ir pi art lokite katalikišką spaudą Tel. 773-476-2242

MARGUTIS II
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v.

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETUwww.wcev1450.com

INTERNETUwww.wcev1450.com
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Vaikų auklėjimas: 
ar auginsime vaikus 

be diržo?
Kartą teko dalyvauti viename 

susitikime su įvairaus amžiaus vai
kus auginančiais tėvais. Bendrau
damas su tais žmonėmis žavėjausi jų 
drąsa turėti tiek atžalų, kiek jų duos 
Dievas. Gerą įspūdį paliko ir tai, kad 
be šeimos gerovės jiems dar rūpi 
visos visuomenės reikalai, kad ne
mažai dėmesio skiria savo dvasiniam 
tobulėjimui.

Nejaukiai pasijutau, kai kalbai 
pasisukus apie vaikų auklėjimą, išgir
dau nemažai pasisakymų už fizines 
bausmes. Po šio susitikimo ilgai ne
apleido mintis, kad jei tarp pakanka
mai sąmoningų tėvų galime atrasti 
nemažai diržo šalininkų, tad ką jau 
kalbėti apie tuos žmones, kurie re
čiau susimąsto apie šiuolaikinės pe
dagogikos laimėjimus. Taip gimė ma
no noras kritiškiau pažvelgti į „laz
dos politikos” gynėjų argumentus ir 
taip paskatinti visus tėvus ieškoti 
kitokių vaiko drausminimo būdų.

Užprogramuoti smurtui?

Ne kartą teko girdėti, kad fizinės 
bausmės yra neatskiriama auklėjimo, 
kurį paveldime iš savo tėvų, dalis. Iš 
tiesų nedaug dvidešimties ar daugiau 
metų sulaukusių žmonių gali pasigir
ti, kad vaikystėje jiems taip ir neteko 
pajusti kietos suaugusiojo rankos. 
Tad dauguma nekritiškai perima tokį 
savo gimdytojų elgsenos modelį, nes 
kitokios tėvystės mokyklos tiesiog 
nebuvo.

Šiuo atveju kyla grėsmė iš anksto 
atmesti ir tai, ko neturėjome galimy
bės patirti ar pažinti. Bet ar galime 
numoti ranka į visą gerąją pedago
gikos patirtį vien todėl, kad buvome 
įstatyti į savo tėvų pėdas? Vargu ar 
esame iš anksto pasmerkti kartoti 
vyresniųjų kartų klaidas, kurias jie 
darė taip pat iš nežinojimo.

Fizinių bausmių šalininkai labai 
mėgsta pavyzdžius iš savo ar kitų 
gyvenimo, kai rykštė ėmė ir ką nors 
sugrąžino į doros kelią. Tačiau gali
ma tuoj pat surasti dešimt, o gal ir

šimtą kartų daugiau pavyzdžių, kai 
fizinės jėgos kultas jo aukoms paliko 
ne tik kūno, bet ir dvasios randus. 
Bepigu postringauti suaugusiajam, 
kuris galbūt patenkintas savo dabar
tiniu gyvenimu, tad visus praeities 
epizodus (kad ir kokie nemalonūs jie 
būtų) priderina prie dabartinio po
žiūrio taško. Bet statistika negailes
tinga — vaikystėje patyrę fizines 
bausmes suaugusieji dažniau susi
duria su rūpesčiais, bloginančiais jų 
ir Šalia esančių žmonių gyvenimo 
kokybę.

Skausmas neišmoko

Dar vienas mitas, kad patirtas 
skausmas vaiką privers vengti jo 
priežasties, tad jis greičiau atsisakys 
netinkamo elgesio. Tačiau fizinės 
bausmės patyrimo negalime prilygin
ti prisilietimo prie ugnies efektui. 
Šiuo atveju akivaizdu, kokio skausmo 
šaltinio ateityje reikėtų vengti, o 
gavus diržo ne taip jau aišku, ko 
saugotis — artimiausių žmonių neval
domų emocijų protrūkio, blogo as
meninio poelgio ar tiesiog tiesos apie 
padarytą nusižengimą atskleidimo.

Kartais teigiama, kad rykštė 
kažkaip stebuklingai įskiepija vaikui 
supratimą apie tai, kaip reikia tinka
mai elgtis. Deja, atsitinka priešingai, 
nes nuskriaustas vaikas išgyvena 
tikrą jausmų sumaištį, o šios „pa
mokos” rezultatas tampa neprog
nozuojamas. Galbūt mažasis ir žino, 
už ką jis yra baudžiamas. Bet ar turi 
galimybę įsisąmoninti ir išbandyti 
tuos elgsenos modelius, kurie būtų 
priimtini tiek jam, tiek kitiems 
žmonėms?

Fizines bausmes dažnai mėgina
ma pateisinti kaip paskutinę prie
monę, kai kiti išbandyti drausminimo 
būdai neveikė, kaip buvo tikimasi. 
Tačiau atsidūrimas tokioje aklavietė
je reiškia tik viena — suaugusiųjų 
kantrybė arba kūrybiškumas galuti
nai išseko. Tuomet impulsyviai pa
sirenkamas sprendimas griebtis pri

mityvių veiksmų, įgyvendinant stip
resniojo teisę.

Svajonė atkeršyti

O dabar pamėginkime įsijausti į 
mušamo vaiko vidinį pasaulį. Įsivaiz
duokite, kad, be svajonės turėti dvi
ratį ar mobilųjį telefoną, jis dar 
trokšta kuo greičiau užaugti, kad 
galėtų atkeršyti skriaudėjams už 
pažeminimo ir skausmo kupinas 
akimirkas.

Tuomet, kai savo mintis ir 
energiją vaikas galėtų nukreipti kita 
linkme, jis kuria smurto ir agresįjos 
planus, kuriuose jis gali būti stiprus, 
nenugalimas, atkurti savo prarastą 
vertę. O dabar įsivaizduokite, kad 
tokiam keršytojui po ranka pasitaiko 
silpnesnis žmogus ar gyvūnas. Te
reikia mažiausios dingsties, kad ilgai 
kaupta ir puoselėta agresijos ugnis 
būtų nukreipta į priešininką, iš kurio 
nesitikima pasipriešinimo.

Kartais nereikia ir gyvo taikinio, 
jis gali būti „nupaišytas” ant pastato 
sienos, suolo ar kito negyvo daikto. 
Gal todėl mums ir tenka gyventi ag
resijos audrų kas kartą niokojamoje 
aplinkoje. Tokiu būdu psichologiškai 
sužeisti žmonės išlieja savo pyktį bei 
nepasitenkinimą, nes juos vaikystėje 
baudę suaugusieji kitaip išreikšti 
„sunkių” emocijų taip ir neišmokė.

Baudžia pyktis

Tėvai, kurie išdrįsta kalbėti apie 
fizinių bausmių taikymą auklėjant 
savo vaikus, pripažįsta, kad daugeliu 
atveju egzekucija neapsieina be emo
cijų proveržio. Ne paslaptis, kad 
diržo ar rykštės griebiamasi tuomet, 
kai viršų ima pyktis, o ne blaivus pro
tas. Kartais tokio „auklėjimo” 
įrankiu tampa bet koks šalia esantis 
daiktas, o tai taip pat liudįja apie 
impulsyvią smurto prigimtį. Jei tokie 
tėvai bent kelioms minutėms suge
bėtų atsiriboti nuo situacijos, ke
liančios jiems intensyvius nemalo

nius jausmus, jie galėtų atrasti kur 
kas geresnį sprendimą nei eilinė fi
zinė iškrova paveikiant vaiko fizinę 
ir emocinę sveikatą.

Agresijos proveržis neduoda 
laukto palengvėjimo, tad tėvai mėgi
na visaip pateisinti savo smurtinius 
veiksmus, nes juos neretai lydi kaltės 
ir gėdos jausmas. Ydingas emocijų 
iškrovimo mechanizmas perduoda
mas iš kartos į kartą, tad nereikia 
stebėtis, kad ir mūsų atžaloms trūks
ta savireguliacijos įgūdžių. Juk jos 
mūsų asmenyse nedažnai atranda 
kantrybės bei susivaldymo pavyz
džių.

Galima kitaip

Tad ar galima auklėjime išsiver
sti be diržo? Yra tūkstančiai kitokių 
būdų, kaip nubrėžti vaikui ribą tarp 
leistino ir nepageidaujamo elgesio, 
bet ar esame pasiryžę juos atrasti? 
Juk jų taikymas pareikalaus iš mūsų 
nemažai kantrybės, nuoseklumo, 
išradingumo ir lankstumo. Reikės 
sau pripažinti, kad niekas negimsta 
tėvystės genijumi, o sėkmės formulė 
auklėjime tokia pat kaip ir kitose 
gyvenimo srityse — nuolatinės pas
tangos, kryptingas mokymasis, 
atvirumas naujoms idėjoms ir gerąjai 
patirčiai.

Apie konstruktyvų vaikų auk
lėjimą yra prirašyta daugybė knygų, 
šiais klausimais galima pasitarti su 
psichologu, o ir patys vaikai gali būti 
geriausi mūsų mokytojai. Jei tik su
gebėsime juos išklausyti ir suprasti. 
Jei tik nebįjosime pripažinti savo klai
dų ir išdrįsime mažuosius pakviesti 
kartu ieškoti visiems priimtino 
sprendimo. Ir svarbiausia nepa
miršti, kad vaikai labiau paskatinami 
gerai elgtis ne tuomet, kai jie yra kri
tikuojami ar baudžiami, o padrąsina
mi eiti tuo keliu, kuris priimtinas ir 
kitiems šalia esantiems žmonėms.

Psichologas 
Mindaugas Radušis

Alfa.lt

Baltijos juroje rasta pavojingų medūzų Taksistams uždrausta žiovauti
Suomijos jūros vandenų tyrimo 

institutas pranešė netoli Olando 
salos radęs naują medūzos rūšį, kuri 
yra viena pavojingiausių pasaulyje.

Ši šukas primenanti permatoma 
amerikietiška vadinama medūza yra 
viena pavojingiausių pasaulyje, nes 
per trumpą laiką sunaikina plank
toną ir kai kurių rūšių žuvis.

1980 m. pradžioje ši medūza 
sukėlė daug problemų Juodojoje jūro
je, kur per trumpą laiką, sugebėjo 
išnaikinti vienos rūšies silkę.

Medūzos išplitimui ištirti pra
dedami tyrimai. Pernai metais ši pa
vojinga rūšis buvo aptikta Švedijos 
vakarinėje pakrantėje, kur medūzą 
neutralizavo natūralūs priešininkai — 
vietinė medūzos rūšis.

Vienintelis šios amerikietiškos 
medūzos plitimo stabdis yra šaltas 
jūros vanduo, todėl ši žiema parodys, 
ar pavojingoji medūza paplis, ar 
išnyks Baltijos jūros vandenyse.

Virginija Langbakk 
LRT

Šanchajaus valdžia uždraudė 
taksi vairuotojams darbo metu žio
vauti ir užkandžiauti, kad pagerėtų 
šios transporto priemonės įvaizdis. 
Tai neseniai pranešė Kinijos žinias
klaida.

Tiesa, ji nepatikslino, kaip keti
nama realizuoti naująjį potvarkį. 
Pasak cituojamo vienos taksi kom
panijos vadovo, tai bus beveik neįvyk
doma. Mat jau kurį laiką Kinijos tak
sistams uždrausta rūkyti, bet val
dininkai nežino, ar jie laikosi šio

draudimo.
Žiniasklaida taip pat supažindina 

su skaitytojų nuomone. Šie įsitikinę, 
jog labai žiauru uždrausti vairuoto
jams žiovauti, kadangi jie kartais 
dirba net po 24 valandas.

Naujienų agentūra „Reuters” 
primena, jog sausio mėnesį Šancha
jaus valdžia pranešė planuojanti išda
lyti taksistams 45 tūkstančius spjau- 
dyklių, kad atpratintų juos spaudytis 
per automobilio langą.

Elta
gilini

Neseniai atv 
Nobėdn. DRAUG/
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♦Pirmoji 10 bilietų į „Draugo”
pokylį įsigijo labdaros organizacija 
Mercy Lift per Aušrelę Sakalaitę. 
„Draugo” pokylis įvyks spalio 6 d., 
šeštadienį, Willowbrook pokylių salė
je. Kviečiame ir kitas organizacijas 
paremti vienintelį išeivijoje dienraštį 
„Draugas”. Bilietus galite įsigyti 
„Draugo” administracijoje, tel. 773- 
585-9500. Pokylyje dalyvaus Lietuvos 
Respublikos ambasadorius JAV Aud
rius Brūzga. Meninę programą atliks 
vyrų sekstetas iš Boston (vadovė Dai-v
va Navickienė). Čikagos visuomenė 
kviečiama atkreipti dėmesį ir spalio 6 
d. skirti „Draugui”.

♦Rugpjūčio 31 d., penktadienį, 7
vai. v. Čiurlionio galerijoje Jaunimo 
centre vyks dainuojamosios poezijos 
vakaras. Poeziją skaitys ir balades 
dainuos aktorius Henrikas Savickis. 
Vakare dalyvaus režisierius Arvydas 
Lebeliūnas. Bus vaišės. Ruošia Jau
nimo centro valdyba.

♦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.

♦Čikagos ir apylinkių lietuvių
visuomenė kviečiama į vakaronę, ku
ri rengiama penktadienį, rugsėjo 7 d., 
7 vai. v. Ateitininkų namuose, Le
mont. Vakaronėje dalyvaus Ateiti
ninkų federacijos pirmininkas Vy

gantas Malinauskas iš Lietuvos. Sve
čias kalbės tema „Katalikų inteli
gentų vaidmuo bei jos ateities pers
pektyvos Lietuvos visuomenėje”. Visi 
raginami išgirsti pranešimą aktualiav
tema. Vakaronę rengia Čikagos send
raugiai ateitininkai.

♦Rugsėjo 8 d., šeštadienį, prasi
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 mokslo metų atidarymas. Po 
jų — pamokos iki 1 vai. p. p. Kvie
čiame visus į mokslo metų atidarymą.

♦Grandiečiai kviečia jaunimą
įsijungti į „Grandies” ansamblio gre
tas. Kviečiame registruotis sekmadie
nį, rugsėjo 9 d., 6 vai. v. Registracija 
vyks Pasaulio lietuvių centre, Lemont.

♦Lietuvių 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. Ii thuanianfoundation. org

Algimantas Stankūnas kalbina Mariją Remienę Šaulių metinėje gegužinė
je. Editos Jusienės nuotr.

LI O/1-1ETOVIŲ! „VAKARAS VENECIJOJE” !
Kviečiame Jus i mūsų metini renginį, kuris įvyks |
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Pokalbiai ir pamokos suaugusiems
Pokalbiai bei pamokos lietuviškai kalbantiems suaugusiems šiemet vyks 

šeštadieniais Dievo Motinos parapijos patalpose, Cleveland, klasėje prie 
scenos, šia tvarka:

9 vai. r. - Lietuvos istorija, pradedant baltų priešistore. Bus aptariami 
svarbieji įvykiai - jų priežastys, aplinkybės, pasekmės, ginčytini vertinimai.

10 vai. r. — lietuvių kalbos rašyba, skyryba, sintaksė, naujieji rašybos bei 
skyrybos taisyklių pakeitimai.

11 vai. r. - lietuviams svarbių dabarties aktualijų aptarimas, diskusijos.
Pokalbiai ir pamokos prasidės rugsėjo 15 d.
Visi tomis temomis besidomintys kviečiami. Nebūtina dalyvauti visose 

trijose grupėse: galima pasirinkti tik vieną ar dvi.
Lietuvių kalbos pamokos lietuviškai nekalbantiems arba silpnai kal

bantiems suaugusiems bei paaugliams vyksta ten pat ištisus metus, kiek
vieną sekmadienį nuo 11:15 vai. r. iki 12:30 vai. p. p. Priimami ir nauji mo
kiniai.

Dėl smulkesnės informacijos prašom kreiptis į mokytoją Vidą Bučmie- 
nę tel. 216-481-0653.

v
Ketvirtadienį Čikagą nusiaubė rimta audra. Radijo stotis WNWI Ri- 

verdale priemiestyje tris dienas liko be elektros. Į informacinės radijo laidos 
STUDIJA R redakciją pasipylė daugelio klausytojų skambučiai, kodėl dvi 
dienas negirdėjo savo pamėgto eterio. Laidos rengėjai nuoširdžiai dėkoja 
visiems už didžiulį dėmesį ir praneša, kad stotyje elektra jau yra, ir STUDI
JA R toliau sėkmingai dirbs darbo dienomis nuo 4 vai. p. p. 1080 AM banga 
ir internetu www.birach.com

Redakcijos adresas PO Box 1161,Oak Park,IL 60304, o tel.708-386-0556

Rugsėjo 1—2 dienomis (Labory Day savaitgalį) Brighton 
Park Svč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos 
aikštėje vyks turgelis, kurio gautos pajamos bus skiriamos 

Vilkaviškio vyskupijos
Avikilų vaikų namams paremti.

Norintys paaukoti gerų, Jums nereikalingų daiktų, ma
lonėkite juos atnešti minėtą šeštadienį nuo 9 vai. r. iki 12 
vai. automobilių statymo aikštelėje dirbsiantiems ren-v
gėjams. Šeštadienį, rugsėjo 1 d., turgus veiks nuo 9 vai. r. iki 
3 vai. p.p. Rugsėjo 2 d., sekmadienį, — nuo 9 vai. r. iki 12 vai. 
Tel. pasiteiravimui: 773-847-4855.

Neseniai savo meistriškumą čikagiečiams demonstravęs Jurgis Kairys 
mielai fotografavosi su tautiečiais. Nuotraukoje: Jurgis Kairys (centre) 
su svečiu Iš Lietuvos Algimantu Stankūnų (dešinėje) ir jo žentu 
Vidmantu Juslu, gyvenančiu Čikagoje. Editos Jusienės nuotr.

http://www.birach.com

