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Naujasis Latvijos vadovas 
polit ikoje nežinomas asmuo 

Valdis Zatlers šventėje Rygoje. 

Ryga, liepos 8 d. (BNS) — Nau
jasis Latvijos prezidentas Valdis Zat
lers sekmadienį per iškilmingą cere
moniją perėmė iš savo pirmtakės Vai
rą Vike-Freiberga šalies prezidento 
įgaliojimus. 

Po garbės sargybos kaitos prie 
Rygos pilies — Latvijos prezidento 
darbo rezidencijos — V Vike-Frei
berga perdavė V Zatlers raktus nuo 
sostinės pilies ir išreiškė pageidavi
mą, kad jiems būtų saugu naujojo ša
lies vadovo rankose. 

Atėjo metas, kai raktus nuo Ry
gos pilies, kuriuos saugojau aštuone
rius metus, aš perduodu jums, o kar
tu su jais — ir prezidento pareigas", 
— per ceremoniją sakė V Vike-Frei
berga. 

„Tegu šiems raktams būna sau
gu jūsų rankose. Savo ir vyro vardu 
linkiu jums visokeriopos sėkmės. 
Sėkmės Jums, sėkmės Latvijai", — 
sakė ji. 

Po raktų perdavimo ceremonijos 
nuskambėjo Latvijos himnas, o tada 
buvusi prezidentė ir naujasis Latvijos 
vadovas nuėjo į prezidento darbo 
kambarį, km^įvyko numatytas jų dvi
šalis susitikimas. 

Anksčiau dieną V Zatlers davė 
Seime iškilmingą priesaiką. 

,Prisidkiu, kad visu savo darbu 
sieksiu naodos Latvijos žmonėms. 
Darysiu viską, ką pajėgsiu, kad prisi
dėčiau prie Latvijos valstybės ir jos 
gyventojų gerovės. Laikysiuosi Latvi
jos konstitucijos ir šalies įstatymų, 

kurie man yra šventi. Visiems būsiu 
teisingas, o savo pareigas vykdysiu 
sąžiningai", — prisiekė naujasis pre
zidentas. 

V Zatlers priesaikos žodžius ta
rė, laikydamas ranką ant širdies. 

Prezidento inauguracijos diena 
prasidėjo ekumeninėmis pamaldo
mis Rygos Katedroje, kurias tiesio
giai transliavo Latvijos televizija 
(LTV). Pamaldose dalyvavo Evan
gelikų Liuteronų, Katalikų ir Or
todoksų Bažnyčių, taip pat baptistų 
bendruomenių ir sentikių sąjungos 
atstovai. 

Po to naujasis Latvijos vadovas 
padėjo gėlių prie Laisvės paminklo, 
pirmojo šalies prezidento Janio 
Cakstės kapo, Baltųjų kryžių memo
rialo, Motinos Latvijos paminklo, žy
maus latvių diplomato Zigfrid Ana 
Mejerovic kapo ir Amžinosios ugnies 
Karių kapinėse. 

Seimas V Zatlers prezidentu iš
rinko gegužės 31 dieną 58 deputatų 
balsais. 

Iškeltas kandidatu į šį aukštą 
postą, V Zatlers buvo kritikuojamas 
už tai, jog ėmė pinigus iš pacientų ir 
nedeklaravo jų bei nemokėjo mokes
čių. 

Valstybės pajamų tarnyba pra
nešė, jog šias pajamas deklaruoti rei
kia, bet jos nėra apmokestinamos. 

Net jei šio skandalo ir nebūtų, V 
Zatlers laukia nelengva užduotis pri
lygti Vairai Vike-Freiberga, kuri pe¥ 
dvi kadencijas Latvijos prezidento 
poste užsitarnavo pagarbą tiek šaly
je, tiek užsienyje, ir kuriai valdant 
šalis 2004 metais Nukelta į 7 psl. 
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Bush laukia priešprieša su Kongresu 
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Jungtinių Valstijų Kapitolijus 

Washington, DC, liepos 9 d. 
(AFP/BNS) — JAV prezidento Geor
ge W. Bush laukia naujas Kongreso 
demokratų smūgis dėl jo Irako politi
kos. 

Tuo tarpu pranešta, kad valsty
bės vadovas spaudžiamas paskelbti 

apie JAV pajėgų Irake perdislokavi
mą. 

Aukšto rango pareigūnai svars
to, ar G. W. Bush nereikėtų anksčiau 
paskelbti apie ketinimą pradėti laip
snišką amerikiečių karių išvedimą iš 
Irako miestų, pranešė dienraštis 
„The New York Times". 

Laikraštis, remdamasis neįvar
dytais administracijos pareigūnais, 
rašo, kad prezidentas ir jo patarėjai 
anksčiau laikėsi nuomonės, kad gali 
atidėti šias diskusijas iki rugsėjo vi
durio, kai aukščiausio rango kariuo
menės vadai ir JAV ambasadorius 
Irake paskelbs ataskaitą apie pasiek
tą pažangą. 

Tačiau dabar kai kurie G. W. 
Bush patarėjai mano, kad prieš pre
zidentą telkiamos jėgos Senatui ren
giantis pradėti audringus debatus 
dėl vadinamojo gynybos įgaliojimų 
įstatymo projekto, rašo „The New 
York Times". 

Nukelta Į 6 psl. 
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Lietuva 
susirūpino 
pil iečių likimu 
Kaliningrade 

Vilnius, liepos 9 d. (BNS) — Lie
tuvos valstybės institucijos rūpinasi 
ir privalo toliau rūpintis savo pilie
čiais, kurie nukenčia kaimyninėje 
Rusijos Kaliningrado srityje, pareiš
kė prezidentas Valdas Adamkus. 

Prezidentas tai sakė, atsiliepda
mas į pranešimus apie užpuolikų su
žeistą Lietuvos pilietį — jau antrą 
statybų verslo atstovą, turintį Lietu
vos pilietybę, kuriuo likimas pasta-
raisais mėnesiais sukėlė nerimą ar
timiesiems. 

„Reikia viską daryti, kad sužino
tume jų likimą. Pirmiausiai pirmo 
(dingusio verslininko Stanislovo Ju-
ciaus — red.) likimas neaiškus. Aš 
esu tikras, kad atitinkamos mūsų 
įstaigos — tiek diplomatinės, tiek Vy
riausybės — tikrai nesėdi rankų su
dėjusios", — sakė V Adamkus žurna
listams pirmadienį, pažymėdamas, 
kad , jis yra mūsų valstybės žmogus, 
mes turim viską padaryti, kad bent 
žinotume, kur jis yra". 

Užsienio reikalų ministerija pir
madienį įpareigojo Lietuvos Genera
linį konsulatą Kaliningrado srityje 
kreiptis į srities valdžios institucijas 
paaiškinimo, kodėl nepranešama 
apie nelaimėn patekusius ar sulaiky
tus Lietuvos piliečius. 

URM primena, kad kiekvienas 
Lietuvos pilietis, esantis užsienyje, 
turi teisę Nukelta į 6 psl. 
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svĖiKAms KLAUSIMAIS 
DALIUS KEDA1NIS. M D 

Lake St. louls, MO 

NEMIGA 
Ar galite pasigirti, kad gerai mie

gate? Ar lengvai užsnūstate ir pralei
džiate naktį nė karto nenubusdami, 
spalvotus sapnus sapnuodami? Ar at-
sikeliate žvalūs ir pailsėję, kupini 
jėgų, energijos ir pasiryžimo gerai su
sidoroti su kasdienos darbais ir rū
pesčiais? Jei į visus šiuos klausimus 
atsakėte teigiamai, galite pasveikinti 
save. Tik 2 iš 3 Amerikos gyventojų 
gali pasigirti ramiu ir giliu miegu. Li
kęs trečdalis mūsų visuomenės ken
čia nuo nemigos, nuolatinio pervargi
mo, blogo poilsio. 

Nemigos priežastys 

Nemiga apibūdinama ne tik ne
galėjimu greitai užmigti, bet ir dažnu 
prabudimu naktį ar ankstyvu prabu
dimu kitą rytą. Nemiga gali būti pir
minis nusiskundimas, arba gali būti 
nulemta kelių kitų sindromų, trik
dančių miegą: nenuilstamų kojų sin
dromo (angį. Restless Leg Syndro-
me) - periodiškais nevalingais kojų ar 
rankų judesiais, knarkimo, miego 
apnėjos ir 1.1. 

•Be jokios abejonės, dėl nemigos 
reikėtų taip pat kaltinti blogus įpro-' 
čius ir miego higienos nesilaikymą: 

•Naudojant kofeiną, nikotiną, 
alkoholį, stimuliantus prieš miegą; 

•Vartojant antidepresantus ar 
sedacinius vaistus, sutrinka miego fi
ziologija, miegas pasidaro fragmen
tiškas ir paviršutiniškas; 

•Sunkus fizinis darbas prieš 
miegą; 

•Didelė emocinė ar intelektua
linio darbo Įtampa, stresas; 

• Depresija, nuovargis, išsekimas, 
nerimo sutrikimai; 

•Kitos ligos, sukeliančios skaus
mą ar dusuli (artritas, širdies nepa
kankamumas, diabetas, prostatos 
problemos, šlapimo nelaikymas ir t. 
t ) ; 

•Dienos režimo, laiko zonos pa
keitimai keliaujant ar dirbant pa
mainomis; 

•Aplinkos veiksniai: triukšmin
ga, ryškiai apšviesta aplinka ir t.t. 

Nemigos rūsys 

Nemiga gali būti laikina, epizodi
nė, trunkanti mažiau nei 3 savaites. 
Šio tipo nemigą gali sukelti stresas, 
nerimas, sunkus darbas, ūmi liga ir t. 
t. Šio tipo nemigai galima pabandyti 
vartoti migdomuosius vaistus. Tuo 
tarpu chroninė nemiga dažnai trunka 
ilgiau nei 3 savaites. Ją dažniau suke
lia darbas pamainomis, depresija ir 
kitos psichiatrinės problemos, vaistai 
(net ir „migdomieji"), vėlgi, nuolati
nis stresas ir emocinė įtampa ir nuo
vargis. 

Diagnozė ir gydymas 

Nemigą lengva diagnozuoti. Kiek 
sunkiau atrasti ir gydyti tikrąsias ne
migos priežastis. Be jokios abejonės, 
daktaras turbūt jūsų paklaustų apie 
jūsų miego įpročius: kada einate mie
goti ir kada keliatės, kiek laiko trun
ka, kol užmiegate, ar prabundate 
naktį, ar atsikeliate pailsėję, ar netu
rite kokių psichologinių ar psichia
trinių problemų, kokius vaistus var
tojate, ar vartojate kofeiną, maistą, 
nikotiną ar alkoholį prieš miegą. 

Jūs galėtumėte labai padėti, jei 
vestumėte „miego dienyną", kasdien 
registruodami informaciją, susijusią 
su miegu: prieš kiek laiko ir ką val
gėte, kada nuėjote miegoti ir kada 
atsibudote, kiek kartų per naktį atsi
kėlėte ir t. t. Daktaras taip pat gali 
rekomenduoti taip vadinamą „miego 
studiją", kuomet 1 naktis praleidžia
ma miego klinikoje, pernakt regis
truojant kvėpavimą, kraujo prisotini-
mą deguonimi (pulso oksimetrija), 

širdies dažnį, r a u m e n ų judesius, 
smegenų bangas (encefalograma) 

Miego sutrikimų gydymui nebū
tini vaistai. Pirmiausia daktaras re
komenduotų pakeist i savo dienos 
režimą ir pagerinti miego higieną: 

• nevalgyti prieš naktį; 
• nerūkyti; 
• nevartoti alkoholio prieš naktį; 
•prieš einant miegoti lengvai pa

simankštinti; 
•išvėdinti kambarį; 
•eiti miegoti tuo pačiu metu kas

nakt; 
•miegamojo lovą naudot i t ik 

miegui. Nežiūrėkite televizoriaus, 
nevalgykite ir per naktį čia neskaity
kite knygų! 

•psichologinė pagalba; 
•relaksacijos prat imai ir joga; 
•streso pagalba ir kontrolė; 
•jei skundžiatės chroniniu skaus

mu, gera ir efektyvi skausmo kon
trolė. 

Be jokios abejonės, tuo pat metu 
reikėtų gydyti kitas sveikatos proble
mas, sukeliančias nemigą: diabetą, 
viršsvorį, obstrukcinę miego apnėją, 
šlapinimosi sutrikimus ir 1.1. 

Jei šios pr iemonės nepadeda, 
daktaras gali patar t i vartoti migdo
muosius vaistus. Tik, kaip jau minė
jau, būkite atsargūs: pernelyg ilgas ir 
nuolatinis migdomųjų vartojimas su
trikdo miego fiziologiją, padaro mie
gą negilų ir fragmentuotą, gali net 
sukelti nemigą! Kita vertus, pernelyg 
stiprių ir ilgai veikiančių migdomųjų 
vaistų pašalinis poveikis gali būt i 
nuovargis, mieguistumas, negalėji
mas susikoncentruoti, darbingumo 
sumažėjimas kitą dieną. 

Patarimai k e n č i a n t i e m s 
nuo n e m i g o s 

Pabaigai norėčiau patart i pagal
voti 2 kartus prieš vartojant migdo
muosius vaistus. Jei galite, paban
dykite atpalaiduojančius pratimus, 
relaksaciją, jogą. Taip pat galite pa
bandyti kelis kitus dienos režimo ir 
asmeninių Įpročių pakeitimus: 

•Stenkitės būti aktyvus per die
ną, bet intensyviai nesportuoki te 
prieš miegą; 

•Dar kartą - miegamojo lova 
skirta tik miegui ir, galbūt, seksui, 
bet ne knygų skaitymui ir televizijos 
žiūrėjimui! 

Mieli „Draugo" skaitytojai, klausimus dr. Daliaus Kedainio skyreliui „Klausiate-atsakome" siųskite į 
„Draugą" adresu: Draugas 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba ei. paštu: redakci ja@draugas.org 

Kelionių vaistinėlė 
Ruošdamiesi kelionei visuomet 

tikimės nepakartojamų įspūdžių, 
gerai pailsėti ir nesame linkę galvoti 
apie kelionėje tykančius sunkumus. 
Viskas puiku, bet 10-15 minučių 
nusileiskite ant žemės ir atsakingai 
surinkite kelionių vaistinėlę. 

Pirmiausiai pagalvokite, kur 
keliausite bei kokj gyvenimo būdą 
kelionėje pasirinksite: lankysite kul
tūros renginius ir įžymias vietas ar, 
įsispyrę į sportbačius, kopsite į kal
nus ar pasiduosite gamtos globai. Į 
kokio klimato zoną keliausite? Ar 
šalyje, į kurią vyksite, galima užsi
krėsti kokiomis nors ypatingomis 
infekcijomis? 
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Ko gali prireikti? 

Pleistro. Geriausiai pasiimkite 
karpomo arba skirtingų dydžių 
pleistro. Jo prireiks susižeidus arba 
pr:trynus rvjospauda.-v 

Antiseptiko. 
Vaistų nuo karščiavimo ir skaus

mo. Juk niekas nėra apsaugotas nuo 
to, kad svečioje šalyje ims skaudėti 
kokią nors kūno dalį, pavyzdžiui, 
dantį. 

Vaistų nuo alergijos - net jei 
niekada nesate patyrę alergijos simp
tomų, nesate nuo jų apsaugotas. Jūsų 
organizmas gali „audringai" surea
guoti į naują maistą, į vietinius 
augalus, vabzdžių įkandimus. 

Tepalo, kurio sudėtyje yra he
parino. Tokie tepalai puikiai pravers 
ilgai keliaujant mašina arba auto
busu bei tiems, kurie kelionės metu 
planuoja daug vaikščioti. Jie pagerins 
venų kraujotaką, mažina kojų nuo
vargį, sunkumą bei tinimą. Kojos 
tikrai bus lengvesnės. 

Jei esate stresui lengvai pasiduo
dantis žmogus, pasiimkite valerijono 
tablečių, lašiukų širdžiai stiprinti ir 
pan.. juk kelionėje gali būti ;r nema

lonių nutikimų. 
Jei važiuojate ka r tu su vaikais, 

nepamirškite įsidėti termometrą bei 
vaikams skirtų vaistų formų, pvz., 
sirupo, žvakučių. 

Nuolat vartojamų vaistų, pvz., 
nuo kraujospūdžio, insulino. Nepa
mirškite pasitikrinti, ar vaistų pa
kaks visam kelionės laikui. 

Pilvas - a t sk ira t e m a 

Pasiimkite: 
Vaistų nuo viduriavimo. Juk ne

žinote, kaip jūsų organizmas surea
guos į neįprastus maisto produktus. 
O šilto klimato zonoje galite „pasi
gauti" ir kokią infekciją. Jokiu bū
du neimkite žarnyno peristalt iką 
slopinančių vaistų nuo viduriavimo. 
Apsinuodijęs a rba susirgęs infek
cine liga, jūs tik pabloginsite savo 
būklę. 

Nukelta į l i p s i . 

•Pabandykite išsimaudyti karš
toje vonioje prieš miegą; 

• Pabandykite lengvą masažą; 
•Pabandykite paimti kartu į lovą 

kelis šiltus kompresus ar tiesiog mai
šelius su šiltu vandeniu; 

•Pabandykite pakeisti savo pa
galves ir čiužinį. Kuo kiečiau, tuo ge
resnė at rama kaklui ir stuburui, ma
žiau įsitemps nugaros raumenys ir 
tuo geriau pailsėsite; 

• Pabandykite išgerti stiklinę 
šilto pieno; 

•Negerkite daug skysčių prieš 
miegą ir prieš eidami miegoti nu
sišlapinkite; 

•Pabandykite susikurti lengvą 
garsinį foną: švelni muzika ar įjung
to ventiliatoriaus burzgesys gali pa
dėti; 

• Je i dieną jaučiatės nuvargę, 
dieną ribokite pogulio laiką iki 1 va
landos; 

•Je i nemiga gali būti sukelta 
vaistų, pasitarkite su gydytoju. Sten
kitės vartoti raminančius ir mig
dančius vaistus antroje dienos pusė
je , o stimuliuojančius - ryte; 

•Jei negalite užmigti 30 minu
čių, nesivartykite lovoje, bet atsi
keikite ir pabandykite ką nors veikti: 
žiūrėti TV, paskaityti knygą ir pan. 

•Sumažinkite viršsvorį; 
•Meskite rūkyti. 

Tad gero miego ir būkime sveiki! 
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Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 
administracija@draugas.org 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
http://kultura9draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
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PAVOJUS „MARGUČIO" 
RADIJUI IŠNYKTI 

Praėjusį pavasarį seniausia Ame
rikos radijo programa „Margutis" at
šventė 75-uosius savo veiklos metus. 
Ypatingai gražiai šią sukaktį pami
nėjo dienraštis „Draugas", tai progai 
paskirdamas visą kultūrinį priedą. 
Už tai „Margučio II" valdyba nuošir
džiai dėkoja. Taip pat valdyba dėkin
ga visiems geradariams už jų aukas ir 
sveikinimus. Sukaktis nuskambėjo, 
bet „Margučio II" ateitis tamsi. 

Norim ar nenorim, bet prieš akis 
blėsta kultūringa išeivijos spauda ir 
radijo laidos, klestėjusios daugelį 
metų. Aiškiai matome, kad prara
dome savo jaunimą. Dažniau girdime 
mirties pranešimus ir kvietimus daly
vauti laidotuvėse. Miršta tie asme
nys, kurie rėmė lietuvišką spaudą ir 
radijo laidas. 

Gyvenimas eina savo keliu. Di
pukų emigracija išgyvena „gyvastin
gumo senatvę", apsileidome ir nesi-
sielojame, kas vyksta su spauda ir 
lietuviška radijo programa „Margutis 
II". Gal daugelis pasakys — ne mūsų 
reikalas. Kaip liūdna! 

Tačiau „Margučio II" valdyba 
šaukiasi SOS. „Margučio II" išlaidos 
vienam mėnesiui yra 5,000 dol.: iš jų 
3,640 dol. tenka sumokėti WCEV 
Migala radijo stočiai, plius telefonui, 

pranešėjams ir t.t. Visas „Margučio II" 
radijo biudžetas yra 58,000 dol. me
tams. „Margučio" pajamos yra skel
bimai ir aukos. Už skelbimus „Mar
gutis" gauna 14.000 dol., visos kitos 
pajamos — tai klausytojų aukos. 

Dėkojame Lietuvių fondui, kuris 
2006 metais parėmė 3,000 dol. auka. 
Tikimės, kad parems ir šiais metais. 
Šiuo metu banke tėra likę vos 6,000 
dol. Tad „Margučio II" radijo laida 
gali eiti dar vieną mėnesį ir maždaug 
dar vieną savaitę. Kaip pajėgsime 
toliau išlaikyti „Margutį II"? Vasaros 
metu aukos sustojo, bet radijo laidų 
trans-liavimas nesustoja. Ji lanko 
mūsų namus penkis kartus savaitėje. 
Jei „Margutis II" daugiau pinigų ne
gaus, radijo laidos nutrūks. 

Gera lietuviška radijo laida yra 
mūsų tautinės mažumos kultūrinis 
pasididžiavimas. „Margučio II" lai
dose girdėdavome ir toliau girdėsime 
tik lietuvišką muziką ir gražią, 
neiškraipytą lietuvišką žodį. Todėl 
valdyba kreipiasi į radijo laidos rė
mėjus ir klausytojus: palaikykite ir 
toliau savo aukomis „Margučio II" 
radijo laidą. Išlaikykime savo sukurtą 
lietuvybę per spaudą, per lietuvišką 
radijo programą. 

„Margučio II" info. 

LYDI ŠVENTADIENIS 
XIV Eilinė savaitė — Aukos ramybė 
Paskui Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiun

tė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ke
tino vykti. Jis sakė jiems: „Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties 
šeimininką, kad atsiųstų darbininkų Į savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu 
jus lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo ir 
nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: 
'Ramybė šiems namams!' Ir jei ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nu
žengs ant jo, o jei ne, - sugrįš pas jus. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir 
gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite 
iš namų i namus. Jei nueisite į kuri nors miestą ir jus priims, valgykite, kas 
bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: 'Jums čia 
pat Dievo karalystė!' O jeigu užsuksite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję 
į aikštę tarkite: 'Mes jums nukratome net jūsų miesto dulkes, prilipusias prie 
mūsų kojų, bet vis tiek žinokite: Dievo karalystė jau čia pat!' Sakau jums: 
ateis diena, kai Sodomai bus lengviau negu anam miestui". 

Septyniasdešimt du sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: „Viešpatie, mums 
paklūsta net demonai dėl tavo vardo". O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną, kaip 
žaibą krintanti iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei 
skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs 
džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai 
įrašyti danguje". (C - Evangelija pagal Luką 10,1-9; 10-12; 17-20). 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Be abejo, mes visi džiaugiamės 

savo darbo sėkme. Kristaus pasiųs
tieji septyniasdešimt du mokiniai, 
grįžę iš pirmosios misijų kelionės, 
taip pat su džiaugsmu kalbėjo Jėzui: 
„Viešpatie, mums paklūsta net demo
nai dėl tavo vardo". Tačiau misijos 
tikslas nėra išorinė sėkmė ir netgi 
negali būti kriterijumi, kuriuo būtų 
įmanoma išmatuoti tikrąsias misijos 
pasekmes. Taip, Jėzus ragina moki
nius džiaugtis, tačiau ne galia, kurią 
jie pasijuto turį, bet tuo, kad ,jų var
dai įrašyti danguje". Danguje neve
dama statistika, bet įrašomi vardai. 
Ten neįmanoma rasti išvardintų at
liktų gerų darbų, bet viskas vertina
ma nuoširdumu, atsidavimu, pasi
aukojimu. Dievui svarbiausi ne skai
čiai, bet pats žmogus, jo rūpesčiai, 
nepastebimas darbas, uolus pasišven
timas, kantrybė, sėjant gėrį. 

Septyniasdešimt du mokiniai 
tikrai nebuvo baigę teologijos akade
mijų ir kažin ar galėjo priklausyti to 
meto intelektualams, kurie verčiau 

rinkosi fariziejų ir Rašto aiškintojų 
mokyklas, o ne keistuolį Mokytoją iš 
Nazareto. Jie nedėstė kilnių idėjų ir 
nemokėjo šmaikščiais žodžiais atsa
kinėti priešininkams, priversdami 
šiuos susimąstyti. Visas jų skelbimas 
susidėjo iš paties svarbiausio žodžio, 
kurio juos išmokė Jėzus: „Ramybė", 
o mokymo esmę sudarė tolesnis tei
ginys: „Jums prisiartino Dievo kara
lystė!" Gali atrodyti, kad taip sakyti 
būtų labai drąsu, nes iš tiesų Dievo 
karalystės artumą simbolizavo tik jie, 
paprasti ir nelabai mokyti žmonės, ta
čiau drauge tai parodo, kokiais ke
liais iš tiesų Dievas ateina pas žmo
nes. Mokinių nepriėmė jokie pasau
lio galingieji ar garsūs išminčiai, jų 
kelionės nelydėjo orkestrų garsai ir 
iškilmingi pasveikinimai. Mokiniai ver
čiau kreipėsi į ligonius, atstumtuosius, 
paprastus žmones ir ne tam, kad sa
kytų jiems pamokslus, bet kad būtų 
drauge, gyventų su jais. padėtų, gydy
tų, kad būtų jiems pagalba ir paguoda. 

Būti misionieriumi nereiškia: 
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„Mein Kampf" pagal 
Kremlių 

PETRAS KATINAS 

Rusijos prezidento V Putin paskelbta programa apie visokeriopą 
pagalbą tėvynainiams, likusiems už „didžiosios tėvynės" sienų, 
visokiais būdais skatinama. Vadinamoji kultūrinė invazija nėra 

niekas kitas, kaip rusiškojo nacionalizmo, net išskirtinio rusų tautos 
pranašumo prieš visas kitas, skatinimas. Tas vadinamųjų „tamsaus gy
mio" prekeivių mušimas Maskvos turgavietėse ir kitų Rusijos miestų gat
vėse, tėra tik primityviausia rusiškojo nacionalizmo apraiška. Prisiden
giant „tėvynainių" gynimu buvusios imperijos pakraščiuose kuriamos 
penktosios kolonos, kad atėjus palankiam metui ir gavus įsakymą, tie tė
vynainiai imtųsi aktyvių veiksmų. 

Įvykiai Estijoje parodė, kad pirmoji repeticija jau surengta. Visur ki
tur Rytų Europoje ir ne tik joje net tarp išeivių iš tų šalių, nors jie ir ne 
rusai, kuriami laikraščiai, platinami veltui, beveik neslepiant juose sklei
džiama Maskvos politika. Ir gana sėkmingai. Ypač tarp naujųjų migrantų, 
kurie irgi traktuojami kaip tėvynainiai. Bet tai dar būtų pusė bėdos. 

Išskirtinis rusų tautos aukštinimas, skelbiant ją esant vos ne arijų 
rase, kuri išgelbės Europą, atsispindi Rusijos nacionalinio judėjimo pro-
gramoje-minimume, kurioje, anot jos autorių, pateikiamos „pagrindinės 
rusų nacionalinės problemos". Tarp jų — oficialiai Valstybės tarnybos 
akademijos prie Rusijos prezidento (pasirodo, yra ir tokia) inicijuotas 
svarstymas Rusijos Valstybės Dūmoje, kuriame buvo piktinamasi, kad 
etnokratinėse valstybėse, t.y. buvusiose Sovietinėse respublikose, kuriose 
gyvena daug rusų, jie neprileidžiami ne tik prie valdžios, bet ir prie 
ekonomiką kontroliuojančių s truktūrų. 

Pagaliau toks punktas: „Oficialiai pripažinti vieningos rusų tautos 
susijungimo teisę. Tautos, kuri jos nebeklausiant buvo padalinta. Mes 
nereikalaujame nieko ypatingo. J u k susijungė Rytų ir Vakarų Vokietijos ir 
tai nesukėlė jokių sukrėtimų. Kinija susijungė su Honkongu ir Makao, 
susijungė Siaurės ir Pietų Vietnamas. Bet kai tik rusai ima kalbėti apie 
naują susijungimą (o nuo mūsų atplėšė 25 milijonus tėvynainių), išgirsta
ma: Ką jūs, norite karo?! Rengiatės kariauti su Ukraina ar Latvija? Bet juk yra 
daugybė būdų, kaip susijungti taikiu būdu". Tą „taikų būdą" savo kailiu 
patyrėme 1940 metų birželį. Ir štai dabar atvirai raginama daryti tą patį. 

Neseniai Maskvoje įvyko „mokslinė" konferencija apie Rusijos ir rusų 
vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje, kuriame buvo svarstomas rusiškumo 
ir stačiatikybės vaidmuo, jų istorinė misija. Konferencijoje kalbėjo poli
tikai, istorikai ir visas būrys Kremliui artimų politologų, Dūmos deputatai 
bei imperijos atkūrimo nostalgija serganti ne t ik nacionalistinė, bet ir 
nacistinė publika. Štai kaip tituluojantis save istoriku ir politologu, Krem
liaus žmogumi vadinamas A. Fursov apibūdino Rusijos vaidmenį ir tikslus 
šiuolaikiniame pasaulyje: „Buvo skelbiama, kad Rusija neturi ypatingo 
kelio, kad visos tautos siekia to paties. Tai labai didelė klaida. Ir labai pa
vojinga, reiškianti pralaimėjimą ir kapituliaciją. Visi Vakarų geokultūri-
niai žaidimai, tarp jų ir anglosaksų, vykdyti per paskutiniuosius 250 
metų, vyko taip, kad pateiktų Vakarų civilizaciją kaip universalų modelį, 
kurį turi priimti visi. Bet universalaus istorinio vystymosi kelio nėra. 
Vakarų buržuazijos siekis politiškai-ekonomiškai kontroliuoti pasaulį, 
yra tik politinis-ekonominis hegemonijos diegimas. Pas mus atsiranda 
tokių, kurie supriešina rusus kaip kažkokius euroazijiečius. Tai klaidinga 
ir kenksminga pozicija. Ji ištirpdo rusus ir Rusiją europietiškume. Jokiu 
būdu negalima leisti Vakarams atimti iš rusų europietiškumą. Vakarai ir 
Europa - ne sinonimai. Vakarai yra tiktai viena iš europietiškumo formų. 
Tuo pačiu ta forma pasirodė degradavusi ir artėja prie kultūrinės-de-
mografinės mirties. Vakarai, kaip kapitalistinės sistemos branduolys, tapo 
europinės civilizacijos griovėjais, net priešais. Taip pat Rusijos ir rusų, ir 
baltosios rasės priešais. Yra ir stiprioji rusiškoji stačiatikiška Europa. Mes 
— rusiški europiečiai". 

Apskritai, girdint tokias ir panašias kalbas, skaitant taip vadinamų 
solidžių žurnalų kaip „Moskva", „Naš sovremenik" pasisakymus, akivaiz
du, kad visos kalbos apie rusų tautos didybę, jai vos ne paties Dievo skirtą 
misiją pasaulyje, aiškėja, kad atrasta nauja rusiškojo imperializmo propa
gavimo ir įteisinimo idėja: kažkoks išskirtinis rusų vaidmuo, gelbėjant 
pasaulį nuo supuvusių ir degradavusių Vakarų. Tad vietoj proletarinio 
internacionalizmo ir komunizmo atsirado naujas lozungas — apie naujųjų 
arijų rasę, kurios „didybės" net pats „Mein Kampf" autorius pavydėtų. 

kažkam nešti vientisą doktriną ir ap
stulbinti savo išmintimi. Jėzaus pa
siuntiniai, įėję į namus, nesako: „Tuo
jau mes jums papasakosime apie 
Dievą", bet taria: „Ramybė šiems na
mams". Žinoma, toks linkėjimas pri
valo būti pagrįstas savos širdies ra
mybe, kylančia iš tikėjimo ir pasiti
kėjimo. Tai drauge yra ir vienintelė 
visų laikų krikščionių galybė. Jie mo
kosi savo tikėjimą išgyventi su vidine 
ramybe, tarnaujant ir aukojantis. Ra
mybė padeda mums išgyventi ir sa
vąją pasiuntinybę. Jėzus neveltui 

sakė mokiniams: „Štai aš siunčiu jus, 
lyg avinėlius tarp vilkų". Išganytojas 
nemokė nugalėti pasaulio vilkus 
šiepiant dantis, sugniaužus kumš
čius, stengiantis juos perrėkti, de
monstruojant jiems tolygų agresy
vumą. J is siuntė mokinius begin
klius, kaip avinėlius, o tai reiškia, jog 
nepakanka vien tik stoti skriaudžia
mųjų pusėn, pasisakyti už juos. Rei
kia pačiam būti avinėliu, auka. Taip. 
kaip juo buvo pats Kristus... 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
RENGINIAMS PRAĖJUS 

SIGITA ŠIMKUVIENE 
JAV LB KV vicepirmininkė 
plėtotei 

Sį pavasarį, balandžio-gegužės 
mėnesiais, JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdyba kartu su LB 
apylinkėmis ir apygardomis keliose 
apylinkėse vykdė projektą „Lietuvių 
bendruomenių suvažiavimai." Šiems 
suvažiavimams buvo iškeltas užda
vinys geriau susipažinti su apylinkių 
ir apygardų veikla, jų rūpesčiais, iš 
arčiau pažinti žmones, besidarbuo
jančius lietuvybės labui, supažindinti 
Krašto valdybos narius su visuo
mene. 

Pirmas toks svarbus susitikimas 
įvyko Elizabeth, NJ - pastovioje 
Elizabeth lietuvių susitikimo vietoje 
balandžio 22 dieną. Į jį suvažiavo 
lietuviai iš NY, Philadelphia, Con-
necticut. Susitikime dalyvavo ir JAV 
LB Krašto valdybos Kultūros tary
bos pirmininkė Dalė Lukienė. Ji 
supažindino 40 susirinkusių lietuvių 
su Kultūros tarybos projektais atei
nantiems trejiems metams. Dalės 
Lukienės išdėstyta programa tikrai 
labai plati ir įvairi. Visuomenė turi 
žinoti, kad Kultūros taryba ne tik 
organizuoja koncertus, bet ir rūpi
nasi lietuvių kultūros paveldu bei jo 
išsaugojimu. 

Apie dvigubos pilietybės išsaugo
jimą susirinkusiems pasakojo JAV LB 
Tarybos narė Rasa Ardytė-Juškiene. 
Savo pranešime ji pasakojo, kokios 
strategijos laikosi JAV LB ir PLB šiuo 
klausimu, paragino lietuvius nelikti 
abejingiems. 

Susitikime apie apylinkės darbus 
kalbėjo Elizabeth, NJ apylinkės 
pirmininkas Julius Vėblaitis, įverti
no jos padėtį. Šioje vietovėje yra daug 
lietuvių, tik gaila ne visi noriai bu
riasi ir vienijasi lietuviškam darbui. 
Veikia aktyvus sporto klubas „Lieps
na" (klubo vadovas JAV LB Tarybos 
narys Žilvinas Bublys). Jis papasako
jo apie sportininkų veiklą tiek sporto 
šakose, tiek kultūros propagavime. 
Šioje apylinkėje Žilvinas organizuoja 
populiarios muzikos atlikėjų koncer
tus iš Lietuvos ir sugeba į juos su
kviesti daugiau nei 200 žmonių! Sėk
mingai veikia sekmadieninė mokyk
lėlė, kuriai vadovauja Laima Liuti
kienė. Mokyklėlėje mokosi 25 moki
niai (iš jų net 10 darželinukų). Man 
teko laimė pabūti šios mokyklėlės 
klasėse ir pasidžiaugti gražiu moky
tojų darbu, susitikti su mokinių tė
vais, pakalbinti mokytojus. Parapijoje 
veikia stiprus vaikų choras, kuriam 
nuoširdžiai ir pasiaukojančiai vado
vauja Birutė Mockienė. Lietuviškai 
veiklai augti ir plėstis šioje vietovėje 
tikrai yra geros sąlygos ir galimybės, 
tik būtina visiems vadovams susėsti 
prie apskrito stalo ir susikalbėti. Ge
rai, kad ir Rūtai Skučienei - apygar
dos pirmininkei, dėl ligos nedaly
vavusiai šiame suvažiavime, viskas 
labai rūpi. Ji pažadėjo artimiausiu 
metu susėsti su šios apylinkės veikė
jais ir nuspręsti, kaip pagerinti ir 
sustiprinti veiklą šioje vietovėje. 

Fort Mayers, FL miestelyje įvyko 
Lietuvių Floridos suvažiavimas, su
kvietęs lietuvius gegužės 5-6 dieno
mis susitikti ir išsikalbėti. Šį renginį 

M. Žukauskas, Janina ir Algimantas Misevičiai, Deimantė Vilčinskaitė. 
Živilės Ramoškienės nuotr. 

ruošė jauna Pietų Floridos apylinkės 
valdyba, vadovaujama jų energingos 
ir išmoningos apylinkės pirmininkės 
Danutės Balčiūnienės. Jauna apylin
kė yra paruošusi savo informacinį lei
dinuką, kuriame pateikta glausta, 
išsami informacija. Tai labai sektinas 
pavyzdys ir kitoms apylinkėms! Su
važiavime dalyvavo JAV LB Krašto 
valdybos vicepirmininkė dr. Elona 
Vaišniene ir šių eilučių autorė. Pirmą 
kartą istorijoje tokiame Florida lietu
vių susibūrime dalyvavo ir Atlantos 
atstovai. Tai didelis rengėjų nuopel
nas sugebėti pakviesti ir sudominti 
atvykusius savo programa. 

Šio renginio dienotvarkė tikrai 
buvo labai išsami ir dalykiška. Turėjo 
progos pasisakyti visų apylinkių 
atstovai, o taip pat senas tradicijas 
turinčio ir lietuvišką veiklą puoselė
jančio Lietuvių klubo iš St. Peters-
burg atstovė Angelė Kamiene. Visi 
dalyviai kėlė tą patį klausimą — kaip 
sukviesti ir sudominti jaunus lietu
vius lietuviška veikla, kaip juos 
įtraukti į bendruomenės veiklą. 
Renginio metu paaiškėjo, kad Šioje 
apygardoje dar išlikęs aštrus kartų 
nesusikalbėjimas. Labai gaila, kad 
renginyje dalyvavęs Florida apygar
dos pirmininkas Kęstutis Miklas 

Kalba Sigita Šimkuvienė Kalba Daiva Navickienė Kalba Laurynas Misevičius 

nenorėjo pripažinti naujų veikėjų 
veiklos ir pasidžiaugti jų darbais. 

Negalima pamiršti, kad Lietuvių 
Bendruomenė apjungia visus lietu
vius, nepaisant jų padėties šioje šaly
je, ir reikia tik džiaugtis, kad jauni 
žmonės buriasi į organizacijas ir vei-
kia lietuvybės labui! Siame suėjime 
dalyvavo trijų šeštadieninių mokyklų 
atstovai, kurie išsakė savo rūpesčius 
ir džiaugsmus. Matėme puikią 
„Ąžuoliuko" šeštadieninės mokyklos 
programą, paruoštą suvažiavimo 
dalyviams. 

Sekmadienį visi pailsėję po nuo
taikingos šeštadienio vakaronės, tęsė 
suvažiavimo darbą. Susirinkusieji 
įdėmiai klausė KV vicepirmininkės 
Elonos Vaišnienės paskaitos - „LB 
vitaminas Amerikos visuomenei ir 
gal net Lietuvai." Ji taip pat papa
sakojo apie JAV LB ir Lietuvos Res
publikos Seimo komisijos bendrą 
darbą šį pavasarį, kokius klausimus 
svarstė ir ko pasiekė. 

Visi dalyvavę suvažiavimo darbe 
buvo patenkinti tuo, ką išgirdo ir su
žinojo, tikrai džiaugėsi tokiu susiti
kimu. Po Florida suvažiavimo gavo
me daug gerų padėkos žodžių rengė
jams. Tikrai džiugina, kad nauja 
apylinkė, gyvuojanti tik trečius me
tus, sugebėjo taip gerai ir dalykiškai 
suruošti suvažiavimą! 

Trečias ir labai svarbus susitiki
mas, pavadintas Boston Lietuvių 
susibūrimas, vyko Boston, gegužės 
12 dieną Lietuvių klube Boston. 
Apygardos pirmininkas Gintaras 
Čepas labai apgalvotai paruošė šio 
renginio darbotvarkę. Dalyvauti ren
ginyje jis pakvietė LR NY konsulato 
konsulą Algimantą Misevičių, Lietu
vių fondo atšovę Živilę Ramasaus-
kienę. Be jų dalyvavo ir JAV LB KV 
pirmininkas Vytas Maciūnas. 

Pirmoje šio susitikimo dalyje 
vyko Apygardos suvažiavimas. Pir
masis kalbėjęs apygardos pirminin
kas Gintaras Čepas trumpai ir daly
kiškai papasakojo apie apygardos 
veiklą, vėliau vyko Worcester, Provi-
dence. Cape Code. Brocton. Boston 
apylinkių atstovų pasisakymai. Klau
santis jų buvo galima sužinoti, kaip 
kiekviena apylinkė dirba, kokiais 
džiaugsmaisi ir rūpesčiais gyvena. Vė
liau vyko rinkimai i Apygardos valdy
bos pirmininko postą. Įdomu paste
bėti faktą, kad i Apygardos pirmi
ninko postą net 6 trečiabangininkai 
iškėlė savo kandidatūras! Kelių taš
kų persvara daugiausia balsų surinko 
Mindaugas Žukauskas, tik prieš tre
jus metus aktyviai įsitraukęs į lietu
višką veiklą (į Ameriką atvykęs prieš 
trejus metus). Už ilgametį ir pasi
aukojamą darbą LB JAV LB KV 
pirmininkas įteikė Padėkos raštą 
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buvusiam ilgamečiui Boston apy
linkės pirmininkui Aidui Kaupčins-
kui. 

Antroje renginio dalyje dalyvavę 
svečiai trumpai padarė savo prane
šimus ir vėliau gausiai atsakinėjo į 
susirinkusių pa te ik tus klausimus. 
Boston lietuvių susibūrimas baigėsi 
smagiais šokiais, Vytauto Babravi
čiaus muzikos dainoms aidint. 

Paskutiniai du svarbūs susitiki
mai įvyko Čikagoje, vienas gegužės 
19 dieną Jaunimo centre, antrasis 
gegužės 20 dieną PLC Lemont. 

Abiejuose susitikimuose susirinku
siems JAV LB Krašto valdybos Kul
tūros tarybos pirmininkė Dalė Lu-
kienė pasakojo apie Kultūros tarybos 
projektus ir uždavinius. Šių eilučių 
autorė informavo apie praėjusius 
susibūrimus ir suvažiavimus. Jau
nimo centre susitikimas užsitęsė net 
tris valandas. Susirinkę įdėmiai klau
sėsi pranešėjos paskaitos, nuoširdžiai 
klausėsi Vytauto Babravičiaus atlie
kamų dainų. Po renginio trečiaban-
gininkai klausė dėl dvigubos piliety
bės išsaugojimo. Paskutinis susitiki-

Prie stalo su Vytautu Babravičiumi. 

mas-koncertas įvyko Lemont. Nors tučiui Miklams, Danutei Balčiūnienei 
Čikagoje tą dieną vyko daug rengi- ir visai jos valdybai, Gintarui Čepui, 
nių, ir į jį susirinko nemažas skaičius Irenai Vilimienei, Aušrelei Saka-
lietuvių. 

JAV Lietuvių Bendruomenės 
susitikimai - suvažiavimai pareikala-

laitei, Dalei ir Algiui Lukams, Daivai 
Navickienei, Vaivai Vėbraitei, Elonai 
Vaišnienei ir Laurynui Misevičiui, 

Sigita Šimkuvienė, Mindaugas Žukauskas, Gintaras Čepas ir Vytas Maciūnas. 
Deimantės Vilčinskaitės nuotr. 

vo daug darbo ir pastangų, kad jie Rimui Samiui ir Arvydui Trum-
būtų sėkmingi. Ruošos komiteto var- pauskui.Tomui Plečkaičiui, Algiui 
du nuoširdžiai dėkoju Lietuvių fon- Navikauskui ir New Haven apylinkei 
dui, TMID, Rimantui Bitėnui, Žil- už sėkmingą renginių suruošimą ir 
vinui Bubliui, Teresei ir Algimantui dainininko Vytauto Babravičiaus 
Gečiams, Rasai Ardytei-Juškienei, globą. 
Vidai Meiluvienei, Jūratei ir Kęs-

LAPKRICIO MĖNUO 

Lapkričio septintą dieną iš Korkyros atplaukė 
dvylika Venecijos karo laivų. Septyni buvo 

skirti jūros apsaugai. Jie vežėsi venecijiečių į 
nelaisvę paimtus Maltos kareivius. Penki laivai 
buvo nauji, jų vadinami arkilomis (arcillae). Juos 
laikė arsenale, kad prireikus galėtų būti pasiųsti, 
kur reikės. Niekur kitur karo laivų nestato, tik 
Venecijoje, ir iš ten siunčia, kur prireikia. 

Per tą laiką labai atsidėjęs apžiūrinėjau mies
tą. Apžiūrėjau ir pilį ties uostu. Ji, nors maža, labai 
sutvirtinta ir priima visus į uostą įplaukiančius 
laivus. Yra labai daug didžiųjų karo pabūklų. 

Kilmingieji, einą pareigas miesto tarnybose (in 
magistratu), visada kviesdavo į savo vaišes, labai 
mandagiai priimdavo kaip svečią. Žadėjo tuojau 
duoti du karo laivus gabenti mane į Italiją. Tam tu
rėjau Venecijos Respublikos raštą šios vietos pa
reigūnams, ir tas reikalas jau beveik buvo baigtas. 
Bet tų karo laivų vadas Pilypas Paskvaligas, turė
damas skubių pavedimų, atidėliojo išvykimą. Vis 
dėlto, rašto raginamas, vietoj dviejų, Jonas Diedo 
man paskyrė vieną karo laivą. Jo brolis buvo Spi-
nos Longos kaštelionas ir vertėsi alyvos prekyba. 
Taigi brolis jūrininkas atidėliojo išvykimą, lauk
damas tos alyvos. Tad buvau priverstas išvykti vė
liau ir, kaip toliau bus pasakyta, su kitais karo 
laivais. 

Lapkričio mėnesio trisdešimtą dieną buvau 
labai aukštame kalne virš Kandijos miesto. Tenai 
yra mažas graikų vienuolynas, bet, esant jau vėly
vam laikui, iki jo nueiti negalėjau. Poetai pasakoja, 
kad tame kalne palaidotas Jupiteris. Kiti tvirtina, 
jog tenai randama kažkokių jo antkapio Įrašo 
graikiškų raidžių, tik dėl senumo jos taip esančios 
išdilusios, kad jau neįmanoma įskaityti. Georgijus 
Cedrenas sako tą įrašą buvus tokį: „Čia guli 
palaidotas Pikas, jis ir yra miręs Jupiteris" („Hic 
situs est Picus, qui et Juppiter mortuus"). 

GRUODŽIO MĖNUO 

Gruodžio ketvirtosios dienos rytą, išklausęs 
Mišių pagarbiai konsulų ir kilmingųjų palydėtas, 
išvykau iš Kandijos. Vidudienį atvykau į Telizą. 

KELIONE! JERUZALĘ 
ML K. RADVILA NASLAITEUS 

Mr«& 

Nakvojau Kamarijote. Tos vietovės priklauso 
Kandijos didikams. 

Gruodžio penktos dienos rytą pasiekėme Daf-
nedades, vakare — Retimą. Čia mane pasitiko didi
kai, tarėjai ir kapitonas (komendantas?) su kokia 
penkiasdešimčia raitelių, nes toje labai didelėje 
tvirtovėje venecijiečiai laiko daug kareivių. Užsu
kau tiesiai į pilį. Gubernatoriaus pareigas tenai ėjo 
Angelas Barocijus. Jis mane priėmė labai pagerb
damas visų karo pabūklų šūviu. 

Pats miestas per ankstesnius karus su turkais 
sudegęs. Pilis pastatyta ant aukštos, į jūrą 

išsikišusios uolos, todėl atrodo visai atskirai nuo 
žemyno, panašiai kaip Tyras Sirijos Finikijoje. Tik 
miestas čia mažesnis. 

Kitos, gruodžio šeštos dienos rytą su guberna
toriumi ėjau pasveikinti vyskupą Julijų Kararą. 
Paskui, kartu su vyskupu išklausę Mišių, grįžome į 
pilį. Pavalgę labai sunkiu keliu atvykome į vietą, 
vadinamą Piskopu. Tenai yra kaimas ir minėtojo 
vyskupo rūmai. Ten jis mus per naktį išlaikė vai
šindamas. 

Gruodžio septintos dienos rytą išvykdami de
šinėje ant kalno arti jūros, palikome kitą Dira-
petrą, kadaise vadintą Hiera Pithna. Tenai didikai 
laiko kiek kareivių apsisaugoti nuo turkų piratų 
užpuldinėjimų. 

Trys valandos prieš vakarines pamaldas at
vykome į šv. Jono de Patina graikų vienuolyną. Ar
chipelage yra Patmo sala, kurioje šv. Jonas parašė 
Apreiškimą (Apocalypsim). Graikijoje yra daug tos 
vienuolijos vienuolynų, visi jie vadinasi šv. Jono de 
Patina vienuolynais. Netoli nuo to vienuolyno, aukš
tame kalne, kurį perlipome, matyti iš keturkampių 
akmenų pastatyti, iki šiol gana gerai išlikę mūrai. 
Tai rodo kadaise tenai buvus gana didelį miestą. 

Prie minėtojo vienuolyno, — nuo jo ligi tų griu
vėsių apie vieną lenkišką mylią, — yra labai 

brangiai žemėje įrengti tvirto mūro baseinai. Iš jų 
minėtajam miestui buvo tiekiamas vanduo. Keista, 
kodėl tas miestas buvo įkurtas kalne, kur visai 
nėra vandens, vietoje, į kurią reikėjo iš toli tiekti 
tiktai surinktą lietaus vandenį, nes nė versmių čia 
nėra. Visoje saloje tėra dvi upės, maža valtele te-
plaukiojamos. Jei kur ir trykšta šaltinis, tai labai 
mažas, nedaug vandens teduodantis. 

Gruodžio aštuntą dieną prieš auštant, keturias 
valandas jojęs, atvykau į Kanėją (Caneam), anks
čiau vadintą Sidonu (Cydonia). Apie pusantros 
valandos turėjau laukti, kol atidarys miestą. Atvy
kau anksčiau vengdamas iškilmingo pasitikimo su 
raiteliais. Atidarius vartus, tiesiai nujojau į šv. Do
minyko vienuolijos šv. Mikalojaus vienuolyną. 

Kariuomenės vadas Rafaelis Razbonijus prašė, 
kad apsistočiau jo rūmuose. Bet kai jau pasisten
giau išvykti iš Kandijos, kad nereikėtų ilgiau gy
venti kunigaikščio rūmuose, ir kadangi maloniau 
būti laisvam negu tose nuolatinėse puotose, kurias 
anie kilmingieji iš savo svetingumo visi man kėlė, 
nutariau verčiau apsistoti vienuolyne. 

Iš Kandijos buvau tiems broliams parašęs, kad 
savo vienuolyne paruoštų man vietą apsistoti. Jie 
tą mielai padarė, nes turėjo tam tikrus, kokiems 
garbingiems atvykstantiems asmenims priimti 
rūpestingai paruoštus kambarius. Mat Graikijoje 
viešų užeigos namų nėra. Reikia apsistoti privačiai 
samdantis už pinigus arba prašant malonės. Čia 
atvyko manęs pasveikinti miesto burmistras Jonas 
Dominikas Cikonija su tarėjais Marku Antonijumi 
Kontariniu ir kitais iš Lauredano giminės. 

Vėliau kitomis dienomis daug kartų apžiūrinė
jau miestą, nes ten išbuvau devynias savaites. 
Miestas gerai sutvirtintas, yra uostas, bet krovi
niniai laivai dėl povandeninių uolų įplaukti negali. 
Tačiau vienos mūsų mylios saugiai gali stovėti prie 
mažos salos, turinčius tvirtovę Turlures. 

Daugelis, ypač Plinijus, jau rašė apie šią Kretos 
salą, kad kadaise joje buvę šimtas miestų. Aš, ma
tęs ją tiktai pravažiuodamas, visos gerai nė nespė
jęs, nenoriu lengvabūdiškai ką nors tvirtinti. Tik
tai iš nuolat pasitaikančių griuvėsių panašu, kad 
Plinijus parašė teisingai. Bus daugiau. 
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Lietuva susirūpino piliečių l ik imu 
Kaliningrado srityje 

Futbolo rungtynės Vilniuje nutrauktos dėl Lenkijos chuliganų sukeltų riaušių. 
Zuzanos Kulovos (ELTA) nuotr 

Stadione — nevaldomos r iaušės 
Vilnius, liepos 9 d. (ELTA) — 

Vilniaus policijos vadovybė tikina, 
kad buvo imtasi visų priemonių sie
kiant numalšinti Vilniaus „Vėtros" 
stadione per futbolo rungtynes lenkų 
sirgalių sukeltas riaušes ir užtikrinti 
viešąj? tvarką sostinėje. 

Riaušės kilo sekmadienio vakarą 
per Europos futbolo klubų „Inter-
toto" taurės varžybų antrojo etapo 
pirmąsias rungtynes, kuriose susiti
ko Vilniaus „Vėtros" ir Varšuvos „Le-
gia" komandos. Rungtynės dėl per 
pertrauką kilusių neramumų buvo 
nutrauktos. 

„Mes padarėme viską, ką galėjo
me. Viešoji tvarka buvo atstatyta, 
miestas buvo ramus, žmonės, išsky
rus pareigūnus, nenukentėjo", —-
spaudos konferencijoje pirmadienį 
sakė Vilniaus miesto vyriausiojo poli
cijos komisariato viršininko pavaduo
tojas Raimundas Dervinskas. 

Įsisiautėjusių futbolo sirgalių iš 
Lenkijos raminimas užtruko apie pu
svalandį. Per incidentą nukentėjo ke
turi policijos ir du Viešojo saugumo 
tarnybos pareigūnai, sužalotas vie
nas stadione buvęs Lietuvos pilietis, 
kuriam padaryta pjautinė žaizda. Po
licija sulaikė 30 lenkų sirgalių, 14 iš 
jų po apklausų buvo paleisti. Viešąją 
tvarką rungtynių metu stadione už
tikrino 219 policijos bei Vidaus rei
kalų ministerijos Viešojo saugumo 
tarnybos pareigūnų. 

Viešojo saugumo tarnybos prie 
Vidaus reikalų ministerijos vado pa
vaduotojo pulkininko Jono Zautros 
įsitikinimu, riaušės įvyko dėl prasto 
„Vėtros" vadovybės pasiruošimo. Pa
reigūnas atkreipė dėmesį, kad „Vėt
ros" vadovai iki varžybų likus ke
lioms dienoms klaidingai informavo, 
jog į rungtynes atvyks apie 500 Len

kijos sirgalių, nors iš tiesų jų buvo 
penkis kartus daugiau. 

„Stadionas saugumo prasme bu
vo visiškai neparuoštas. Liepos 5 die
ną buvo paprašyta iki 50 pareigūnų 
tvarkai palaikyti. Jeigu būtų buvę 
vykdomi organizatorių prašymai, pa
sekmės būtų buvusios žymiai liūd
nesnės", — sakė jis ir pridūrė, kad 
savo darbo neatliko ir privati saugos 
tarnyba. 

Spaudoje pasirodžiusius komen
tarus, neva pareigūnai per riaušes 
buvo sutrikę, J. Zautra pavadino ab
surdu. 

„Tai turime vertinti mes, profe
sionalai, o ne žmonės iš šalies. Pa
grindinis tikslas buvo atkirsti Lenki
jos sirgalius nuo Lietuvos sirgalių, 
kad nekiltų masinės muštynės. Taip 
pat siekėme, kad panaudojus specia
liąsias priemone aršūs sirgaliai tru
putį atsitokėtų ir palengva išsisklai
dytų. Šie tikslai buvo pasiekti. Todėl 
sužalotų žmonių nebuvo", — sakė 
laikinai einantis Viešojo saugumo 
tarnybos vado pareigas J. Zautra. 

Savo ruožtu Vidaus reikalų mi
nisterija pirmadienį išplatintame pa
reiškime pripažino, kad viešąją tvar
ką rungtynių metu privalėjusi užtik
rinti policija tinkamai neįvertino ga
limų incidentų grėsmės ir nepakan
kamai pasirengė viešosios tvarkos už
tikrinimui. 

Už viešąją tvarką atsakingam 
Policijos departamentui ministerija 
nurodė išanalizuoti incidento prie
žastis bei policijos veiksmus tram
dant futbolo sirgalius ir imtis visų 
įmanomų priemonių, kad pasirengi
mas užtikrinti viešąją tvarką masinių 
renginių metu būtų vykdomas bei 
koordinuojamas tinkamai ir laiku. 

Lietuviai gali būti susiję su 
narkotikų kontrabandos byla 

Vilnius, liepos 9 d. (ELTA) — Ai
rijos policijos, tiriančios didžiausią 
narkotikų kontrabandos bylą šalies 
istorijoje, prašymu Ispanijoje buvo 
sulaikyti du asmenys, kurie, pirmi
niais duomenimis, yra Lietuvos pilie
čiai. 

Pasak Airijos žiniasklaidos, 40 ir 
50 metų vyrai plaukė katamaranu 
„Lucky Day", kuriuo galėjo būti ga
benami kvaišalai. Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos atstovė patvirti
no, kad mūsų šalies ambasada Mad
ride turi informacijos apie sulaikytus 
Lietuvos piliečius. 

„Ispanijos policija Lietuvos am
basadą žodžiu informavo, kad sulai
kyti Lietuvos piliečiai. Tačiau oficiali 
informacija bus pateikta pasibaigus 

72 valandų terminui, taigi kol kas ne
galime tvirtai teigti, kad tikrai su
laikyti lietuviai", — sakė Užsienio 
reikalų ministerijos atstovė Daiva Ri-
mašauskaitė. 

Airijos policija prieš savaitę rado 
kokaino, kurio vertė juodojoje rinkoje 
viršija 100 milijonų eurų. Po kelių 
dienų buvo sulaikyti du įtariami ang
lai. Vėliau buvo sulaikyti dar du as
menys. Policija įtaria, kad nusikalsta
moje gaujoje, kuri vertėsi prekyba 
narkotikais, galėjo veikti aštuoni 
žmonės. 

60 ryšulių, kuriuose buvo po 25 
kilogramus kokaino, rasti plūduriuo
jantys vandenyje prie Cork miesto vi
siškai atsitiktinai, kai pasieniečiai 
vykdė žvejų gelbėjimo operaciją. 

Atkelta iš 1 psl. 
vietos valdžios institucijų reikalauti, 
kad apie jo sulaikymą ar apie su juo 
susijusį teisinį ar kitokį įvykį būtų 
pranešta Lietuvos Respublikos diplo
matinei atstovybei — Generaliniam 
konsulatui Kaliningrade ar Konsula
tui Sovetske. 

Kaip sakė URM Informacijos ir 
viešųjų ryšių departamento direktorė 
Violeta Gaižauskaitė, tais atvejais, 
kai užsienio šalių teisėsaugos institu
cijos nerodo noro bendradarbiauti su 
Lietuvos institucijomis, suteikti pa
galbą yra labai sunku, o Lietuvos in
vestuotojams tenka rimtai įvertinti 
visus verslo rizikos vienoje ar kitoje 
šalyje veiksnius. 

Kaliningrado srityje per tris 
mėnesius nukentėjo jau antras Lie
tuvos pilietybę turintis verslininkas. 

Prieš 10 dienų buvo pasikėsinta į 
Lietuvos pilietybę turintį verslininką 
Vladimirą Juchnievičių, 17 metų gy
venantį Svetlogorske ir vadovaujantį 
bendrovei, statančiai prabangius 
būstus Baltijos pajūryje. 

Į verslininką buvo pasikėsinta 

per patį vidurdienį — per pasikėsi
nimą buvo sužeista ranka, dvi kulkos 
pataikė į pilvą. 

Tuo tarpu statybų bendrovės 
„Roslitstroj" vadovas 56 metų Sta
nislovas Jucius dingo balandžio 18-

Po Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos prašymų pateikti nors ko
kios informacijos verslininko dingi
mo aplinkybes ėmėsi tirti Rusijos Fe
deracijos Generalinė prokuratūra. 

Būta versijų, kad verslininkas 
galėjo būti pagrobtas ir nužudytas 
siekiant jį pašalinti iš pelningo gyve
namųjų namų verslo, taip pat esą jį 
galėjęs pražudyti romanas su įtakin
go, aukštas pareigas einančio kalinin
gradiečio žmona, arba kad gali slaps
tytis po konfliktų su vietos konku
rentais. 

Kaliningrado srities gubernato
rius Georgijus Boosas gegužę buvo 
pareiškęs, kad lietuvio saugumui nie
kas negresia, o tyrimas dėl jo dingimo 
bus baigtas, tačiau daugiau žinių apie 
jį iki šiol nėra. 

Bush laukia priešprieša su Kongresu 
Atkelta iš 1 psl. 

Neseniai grupė respublikonų se
natorių paskelbė, kad nebegali remti 
G. W. Bush strategijos dėl Irako, ir 
pareikalavo permainų. 

Dėl šios priežasties, pasak „The 
New York Times", kai kurie prezi
dento patarėjai dabar sako, kad pre
zidentas, siekdamas neprarasti dau
giau rėmėjų, turėtų paskelbti planus 
apie kur kas siauriau apibrėžtą JAV 
karių misiją, kuri leistų pradėti laips
nišką pajėgų išvedimą. 

Prezidentas gruodį atmetė šią 
strategiją, kurią pasiūlė vadinamoji 
Irako studijų grupė. 

„Kai skaičiuojami balsai, kurių 
jau netekome ir veikiausiai dar ne
teksime per ateinančias kelias sa
vaites, viskas atrodo gana niūriai", — 
sakė vienas aukšto rango pareigūnas, 
kurį citavo dienraštis. 

Patvirtindamas augantį G. W. 
Bush administracijos pareigūnų neri
mą, JAV gynybos sekretorius Robert 
Gatės sekmadienį atšaukė kelionę į 
Lotynų Ameriką, kad galėtų dalyvau
ti pasitarimuose dėl Irako. 

Praėjusią savaitę Baltųjų rūmų 
patarėjas nacionalinio saugumo klau
simais Stephen Hadley buvo atšauk
tas iš trumpų atostogų dalyvauti dis
kusijose Irako klausimu. 

„The New York Times" žiniomis, 
tarp diskusijų dalyvių buvo ir prezi
dento politikos strategas Kari Rovė 
bei Baltųjų rūmų administracijos va
dovas Joshua Bolten. 

Pasak pareigūnų, S. Hadley neri
mauja, kad šią savaitę dar daugiau 
respublikonų gali perbėgti į preziden
to politinių priešininkų stovyklą. 
Šiems jo būgštavimams pritaria ir K. 
Rovė, rašo laikraštis. 

Tačiau pareigūnai „The New 
York Times" taip pat sakė, jog K. 
Rovė įspėjo, kad jei G. W. Bush nueis 
per toli, skelbdamas apie pajėgų per
dislokavimą, tai, be kita ko, galėtų iš
provokuoti dar spartesnį prezidento 
rėmėjų gretų mažėjimą ir sudaryti 
sąlygas priimti įstatymą, kuriame bū
tų numatyta išvesti pajėgas iki tam 
tikros konkrečios datos. 

„Visiems ypač neramu dėl to, kas 
nutiks, kai McCain sugrįš iš Irako", 
— dienraščiui sakė vienas pareigūnų. 

Respublikonų senatorius John 
McCain buvo vienas tvirčiausių G. W. 
Bush strategijos didinti amerikiečių 
karinį kontingentą Irake rėmėjų, ta
čiau dabar susiduria su rimtomis po
litinėmis problemomis varžybose dėl 
Respublikonų partijos kandidato 
2008-ųjų prezidento rinkimuose sta
tuso. 

Maži J. McCain populiarumo rei
tingai, aiškinami jo pozicija dėl Irako, 
pakurstė spėliones, kad senatorius 
gali paskelbti, jog Irako vyriausybė 
nepajėgi pasiekti politinių tikslų, ku
riuos jai kelia Washington ir kurie, jo 
nuomone, būtini siekiant stabilizuoti 
padėtį. 

Sparčiai augant visuomenės ne
pasitenkinimui dėl karo, Atstovų rū
mų pirmininkė Nancy Pelosi turi pa
teikti įstatymo projektą, kuriame nu
matoma per keturis mėnesius pradėti 
pajėgų Irake perdislokavimą ir karių 
išvedimą užbaigti iki kitų metų ba
landžio 1-osios. G. W. Bush kartą jau 
vetavo tai numatantį įstatymo pro
jektą. 

Šaltiniai Senate nurodė, kad se
natorius Robert Byrd ir prezidento 
posto siekianti Hillary Clinton pa
rengs gynybos įgaliojimų įstatymo 
projekto pataisą, pagal kurią spalį 
baigsis prieš penkerius metus G. W. 
Bush suteikti įgaliojimai kariauti Ira
ke. 

Tuo tarpu senatoriai Carl Levin 
ir Jack Reed pasiūlys pataisą, rei
kalaujančią per 120 dienų nuo įstaty
mo įsigaliojimo pradėti pajėgų išve
dimą, pranešė „The New York Ti
mes". 

Tačiau kai kurie tvirčiausi G. W. 
Bush rėmėjai Kongrese sako, jog gali
ma būtų tiesiog sumažinti lūkesčius 
neišvedant pajėgų. 

„Mums reikia sugrįžti ir pakarto
tinai įvertinti galimybę įtvirtinti dže-
fersonišką demokratiją Irake", — sa
kė Pete Hoekstra, aukščiausią postą 
Atstovų Rūmų Žvalgybos komitete 
užimantis respublikonas. 

„Reikia nacionalinių debatų te
ma: 'Ar mes manome, kad radikalūs 
džihadistai ilgalaikėje perspektyvoje 
kelia grėsmę JAV saugumui'. Nesu 
tikras, ar mums pavyktų prieiti prie 
bendros nuomonės", — sakė jis. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

JAV piliečiai pasiryžę išrinkti 
prezidentu juodaodį 

Kandidatas į JAV prezidentus Barack Obama. 

Vilnius, liepos 9 d. (BNS) — 
Jungtinių Valstijų gyventojai yra pa
siryžę išrinkti juodaodį kandidatą ša
lies prezidentu, rodo savaitraščio 

mormono (atitinkamai 35 ir 48 
proc.). 

Apklausa parodė, kad amerikie
čiai mano, kad apskritai tauta yra 

„Newsweek" surengtos apklausos re- konservatyvesnė negu jie patys. As-
zultatai. 

Į šį klausimą „taip" atsakė 59 
proc. piliečių ir 30 proc. atsakė „ne". 
2000 metais į tokį pat klausimą tei
giamai atsakė tik 37 proc. amerikie
čių. 

meniškai už juodaodį pasirengę bal
suoti 92 proc., už moterį — 85 proc., 
už ispaniškai kalbantį kandidatą — 
80 proc. ir už mormoną — 65 procen
tai. 

„Newsweek" redakcija neslepia, 
Dėl šalies pasiryžimo išrinkti sa- kad apklausa buvo susijusi pirmiau-

vo prezidente moterį teigiamai atsa- sia su situacija Demokratų partijoje, 
kė 58 proc. apklaustųjų, neigiamai — kur du pagrindiniai pretendentai 
32 procentai. dalyvauti 2008 metų prezidento 

Tačiau, sprendžiant iš apklausos rinkimuose yra New York atstovau-
duomenų, amerikiečiai kol kas nėra janti senatorė Hillary Clinton ir jos 
pasirengę matyti Baltųjų rūmų šei- kolega Senate afroamerikietis Barack 
mininku ispanakalbio šalies piliečio Obama. 
(40 proc. — „taip" ir 47 proc. — Naujausių apklausų duomeni-
„ne") ir Pastarųjų dienų šventųjų Jė- mis, buvusio šalies prezidento žmona 
zaus Kristaus Bažnyčios nario arba lenkia savo varžovą iš Illinois. 

Latvijos vadovas — politikoje nežinomas asmuo 
Atkelta iš 1 psl. kaip armijos medikas dirbo radioak-
pasiekė itin svarbius užsienio politi- tyviomis medžiagomis užterštoje zo-
kos tikslus — įstojo į Europos Sąjun- noje — valė radioaktyvias dulkes 
gą (ES) bei NATO. miestuose ir gyvenvietėse, kurių gy-

Latvijos valdančiosios centro de- ventojai buvo evakuoti, o vėliau gydė 
šiniųjų koalicijos kandidatą V Zatlers pačias aukas. 
parlamentarai gegužės 31 dieną iš- Jis taip pat vadovavo kelioms 
rinko trečiuoju Latvijos prezidentu Latvijos medikų asociacijoms, o nuo 
po nepriklausomybės atgavimo 1991- 1994-ųjų buvo atsakingas už Valsty-
aisiais. 

Kaip ir V Vike-Freiberga tuo me
tu, kai 1999-aisiais buvo pirmą kartą 
išrinkta prezidente, V Zatlers iš es
mės yra naujokas politikos scenoje. 

Nors V. Zatlers 1988-1989 metais 

binę traumatologijos ir ortopedijos li
goninę. 

Latvijos gydytojų sąjunga jį vadi
na „puikiu organizatoriumi, geru vir
šininku bei vadovu" ir sako, kad jis 
„visada gerai elgėsi su savo pacien-

buvo Latvijos liaudies fronto, sieku- tais ir kolegomis", 
sio šalies nepriklausomybės po beveik Tačiau V Zatlers reputacijai prieš 
penkis dešimtmečius trukusios so- jo išrinkimą pakenkė tai, jog jis pripa-
vietų okupacijos, valdybos narys, jis žino, kad ėmė iš pacientų pinigus — 
didžiausią dėmesį skyrė savo, kaip kaip „padėką" už gydymą — ir jų ne
gydytojo, karjerai. deklaravo. 

V Vike-Freiberga gimė ,1937-ai- Pats V Zatlers neigia, kad padarė 
šiais, o 1945-aisiais su šeima pasi- ką nors neteisėta, 
traukė į Vakarus ir ne vieną dešimt- Jo šalininkai pažymi, kad Latvi-
metį gyveno Vokietijoje, Maroke bei jos įstatymuose miglotai apibrėžiama 
Kanadoje. J i padarė mokslininkės „dovana" ir tai, ar tokie pinigai yra 
karjerą ir į Latviją grįžo tik 1998-ai- apmokestinami. Šalininkai taip pat 
šiais. teigia, kad V Zatlers nepadarė nieko 

1955 metų kovo 22 dieną gimęs V neįprasta. 
Zatlers, priešingai, yra tikras sovie- Neoficialūs užmokesčiai gydyto-
tinių laikų vaikas. Jis Rygoje studija- jams yra įprastas reiškinys buvusio 
vo mediciną ir pradėjo gydytojo kar- komunistinio bloko valstybėse, taip 
jerą. pat ir Lietuvoje, kur medikų atlygini-

1986 metais, vos kelios savaitės mai kartais yra mažesni nei nekvali-
po Černobylio katastrofos, V Zatlers fikuotų darbininkų. 

EUROPA 

RYGA 
Rusijos vadovas Vladimir Putin 

pasveikino naują Latvijos prezidentą 
Valdis Zatlers, pradėjusį eiti savo pa
reigas, pranešė agentūrai. V Putin 
savo laiške viliasi, kad jo naujo kole
gos Latvijoje veikla prisidės prie 
abiejų šalių santykių plėtojimo. „Ti
kiuosi, kad Jūsų veikla šiame aukš
t ame poste visų Latvijos gyventojų 
labui padės plėtoti Rusijos ir Latvijos 
santykius geros kaimynystės ir tar
pusavio supratimo dvasia, tolesnio 
saugumo ir stabilumo Europoje stip
r inimo interesais", — rašo Rusijos 
prezidentas. Tuo tarpu Rusijos ži-
niasklaidos priemonės, remdamosi 
Valstybės Dūmos tinklalapiu, prane
šė, kad V Put in nusiuntė patvirtinti į 
Dūmą Rusijos Federacijos ir Latvijos 
sienos sutartį. 

VARŠUVA 
Lenkijos savaitraštis ,,Wprost" 

paskelbė skandalingas ultrakatali-
kiško ir nacionalistinio radijo „Mary-
j a" įkūrėjo ir savininko Tadeusz Ryd-
zik paskaitos nuorašo ištraukas, ku
riose jis Lenkijos prezidento Lech 
Kaczynski žmoną Maria pavadino ra
gana. „Pirmoji Lenkijos dama — tai 
ragana, kuri pati turėtų sutikti, kad 
jai būtų atlikta eutanazija, o prezi
dentas — apgavikas, tarnaujantis žy
dams" , — pareiškė radijo „Maryja" 
vadovas privačios Toninės visuome
ninės ir žiniasklaidos kultūros aukš
tosios mokyklos studentams. 

VIENA 
I ranas sulėtino centrifugų, ku

riose sodrinimas uranas prieštarin
gai vertinamai branduolinei progra
mai , įrengimo darbus, pirmadienį 
pranešė Tarptautinės atominės ener
getikos agentūros (TATENA) vado
vas. Didžiosios Vakarų šalys neseniai 
pasmerkė Teheraną už tai, kad jis ne
paiso Jungtinių Tautų reikalavimų ir 
toliau plečia urano sodrinimo darbus, 
kuriais, kaip įtariama, mėgina pasi
gamint i a tominę bombą, ir teigė 
svarstančios galimybę paskelbti Ira-
nui daugiau sankcijų. 

LONDONAS 
Anot gerbiamo Meksikos inter-

neto finansų portalo, šalies telekomų 
akcininkas Carlos Slim savo turtais 
aplenkė Bill Gatės ir tapo turtingiau
siu žmogumi pasaulyje, praneša 
BBC. Jo tur tas dabar yra vertas net 
67,8 mlrd. JAV dolerių, o B. Gatės 
valdo 59,2 mlrd. dolerių. Portale ra
šoma, kad C. Slim finansinė padėtis 
itin pagerėjo po to, kai neseniai jo tu
rimų kompanijos „America Movil" 
akcijų vertė pakilo 27 proc. Jis turi 
33 proc. akcijų šioje įmonėje, kuri lai
koma didžiausia mobiliojo ryšio ope
ratore visoje Lotynų Amerikoje. 
Meksike visus verslo reikalus tvar
kantis ir čia gyvenantis 67-erių C. 
Slim yra imigrantų iš Libano sūnus. 
Jis savo verslą pradėjo nuo prekybos 
nekilnojamuoju turtu, o vėliau pra
dėjo investuoti į akcijų biržas, gaivių
jų gėrimų kompanijas ir visai nese
niai - į telefonijos sektorių. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos federalinė saugumo tar

nyba (FST) — KGB įpėdinė — išslap
tino sovietų specialiųjų tarnybų vyk
dytų masinių represijų archyvus. 
FST registracijos ir archyvų fondų 
valdybos viršininkas Vasilij Christo-
forov sakė, kad buvo išslaptinti 1920-
1950 metų dokumentai ir kad dabar 
susipažinti su jais gali bet kuris no
rintysis. Iki šiol dauguma šio laiko
tarpio archyvinių dokumentų buvo 
patekę į valstybės paslapties kate
goriją, bet 1992 metų birželį prezi
dentas Boris Jelcin pasirašė įsaką 
„Panaikinti ribojančius grifas iš įsta
tymų ir kitų aktų, kuriais remiantis 
buvo vykdomos masinės represijos ir 
kėsinamasi į žmogaus laisvę" — nuo 
to laiko, pasak FST atstovą, prasi
dėjo šių dokumentų išslaptinimo pro
cesas. 

Atskilusios nuo Gruzijos Abcha-
zijos vyriausybės vadovas Aleksandr 
Ankvab pirmadienį rytą buvo lengvai 
sužeistas per jo automobilio apšaudy
mą iš granatsvaidžio, pranešė šios 
nepripažintos Kaukazo respublikos 
prezidentas Sergej Bagapš. Pasak pa
ties premjero, sviedinys pataikė į au
tomobilio bagažinę. Keli žmonės bu
vo kontūzyti, o A. Ankvab skeveldra 
lengvai sužeistas į nugarą. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
HUTTENFELD, VOKIETIJA 

EUROPOS LIETUVIŲ KULTŪROS 
CENTRO HUTTENFELD ATIDARYMAS 

Šių metų rugsėjo mėn. 1 d. Hūt-
tenfeld, Romuvos pilyje, atsidarys 
Europos lietuvių kultūros centras 
(ELKC). Centro tikslai yra kurti 
išsamų Lietuvos įvaizdį skleidžiant 
informaciją apie kultūrinį, visuome
ninį ir politinį Lietuvos gyvenimą; 
plėsti Lietuvos ir Europos kraštų 
piliečių bendradarbiavimą kultūros 
srityje bei rūpintis Europos kraš
tuose gyvenančių lietuvių ryšiu su 
Lietuva, remti jų lietuvybės išlaiky
mo pastangas. 

ELKC centro direktoriaus vietai 
užimti buvo paskelbtas viešas kon
kursas, kurio metu gauta paraiškų iš 
keleto Europos kraštų. Atrankos ko
misija, kurią sudarė Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės, Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento prie LR 
vyriausybės, Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės tarybos atstovai ir Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės valdy
ba, iš visų pateiktų kandidatūrų tin
kamiausiu išrinko Rimą Cuplinską. 
Be kandidatų kompetencijos ir nu
veiktų darbų panašiose srityse at
rankos komisija ypatingai atidžiai 
nagrinėjo ir vertino kandidatų idėjas 
ir pateiktus ELKC veiklos strateginio 
vystymo ir plėtros planus. 

ELKC veiklos kryptys bendrai 
skirstomos į paslaugas, taikomas 
nelietuviškai Europos visuomenei, ir 
į tokias, kurios taikomos Europoje 
gyvenantiems lietuviams. Atsižvel
giant į aktualiausius poreikius, ar
timiausia ELKC veikla koncentruosis 
ties šiais uždaviniais. 

Lietuvių kultūros instituto dar
bų tęstinumas ir plėtra. ELKC vedė
jas išsamiai susipažins su LKI ren
ginių organizavimo, publicistiniais ir 
bibliotekos bei archyvo išlaikymo 
darbais. ELKC galėtų išsaugoti pa
veldą ir plėsti LKI darbus europiniu 
lygmeniu. Iš vienos pusės tai reikštų 
siūlyti Europos Lietuvių Bendruome
nėms jų veiklos istorinių medžiagų 
archyvavimo bei katalogizavimo 
paslaugas, kad šis išeivijos kultūrinis 
paveldas būtų prieinamas ateities 
kartoms. Į LKI renginius reikėtų 

kviesti mokslininkus iš kitų Europos 
šalių. Įdomesnę archyvinę medžiagą 
derėtų padaryti skaitmeninę ir pa
teikti tinkamu formatu internete, 
kad ji būtų prieinama mokslininkams 
visame pasaulyje. 

Vilnius paskelbtas Europos kul
tūros sostine 2009 metais. 2009-ieji 
metai labai ypatingi Lietuvai: ne tik 
minime Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmetį, bet ir dalyvaujame ES 
Ministrų tarybos išleistoje programo
je „Europos kultūros sostinės". Vil
niaus miesto savivaldybė tikisi, jog 
dalyvavimas projekte atvers kelius 
kultūriniam bendradarbiavimui su 
kitomis Euro-pos šalimis ir skiria jam 
labai daug dėmesio ir lėšų. Todėl gal
ima tik pa-sidžiaugti, kad ELKC 
atvers savo du-ris dar tebevykstant 

Mergaitės pina vainikus per Jonines. 

nazijos simbiozė. ELKC steigimas 
Hūttenfeld bus naudingas tiek Kul
tūros centrui, tiek gimnazijai. Atsi
radus galimybėms į ELKC veiklą 
įtraukti gimnazijos užklasinės kul
tūrinės veiklos būrelius, tuo pačiu 
būtų stiprinama ši veikla gimnazijo
je. ELKC galėtų net skatinti gimna
zijos moksleivių kultūrinės veiklos 

Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai sveikina direktorių A. Šmitą jubilie
jaus proga. 

paruošiamie-siems darbams ir galės į 
juos įsijungti. Vienas iš ELKC prior
itetinių veiksmų bus bendradarbiavi
mas su Kultūros sostinės ruošos 
komitetu, organizuojant įvairiausio 
pobūdžio kultūrinius renginius, 
garsinančius Vilniaus miestą ir 
Lietuvos vardą Europoje. 

ELKC ir Vasario 16-osios gim-

plėtrą, rengdamas projektus, kuriuo
se gimnazistai galėtų pasirodyti pla
čiajai visuomenei ne tik Vokietijoje, 
bet ir kituose Europos kraštuose. 

Švietimas ir vaikų stovyklos. 
ELKC veikla švietimo ir vaikų sto
vyklų organizavimo srityse išryškės 
tik glaudžiai bendradarbiaujant su 
VLB ir kitų Europos kraštų Bend

ruomenių švietimo komisijomis. 
ELKC imsis visų darbų, kurie pa
lengvintų lietuviškų mokyklėlių 
steigimą bei veikimą (konsultacinės 
paslaugos, tinkamos metodinės me
džiagos, parūpinimas arba net jos 
paruošimo koordinavimas). 

Internetinių portalų kūrimas. 
ELKC darbas ir kaupiama informaci
ja turi būti prieinama kuo plates
niam visuomenės ratui. Todėl re
prezentacinio Kultūros centro inter-
netinės svetainės kūrimas bus vienas 
pirminių ELKC darbų. Šiuo pag
rindu ateityje bus kuriami platesnio 
pobūdžio portalai anglų kalba apie 
lietuvių gyvenimo Europos kraštuose 
dabartį ir istoriją. 

Nuolatinis bendradarbiavimas 
su VLB ir Europos kraštų Lietuvių 
Bendruomenėmis. Atsižvelgiant į 
pagrindinius ELKC tikslus, ypatin
gas dėmesys bus skiriamas glau
džiam bendradarbiavimui su Euro
pos Lietuvių Bendruomenėmis. ELKC 
siekia veikti europiniu lygmeniu ir 
todėl Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės valdyba kviečia ir skatina lie
tuvių bendruomenių atstovus akty
viai savo idėjomis, mintimis ar pagei
davimais prisidėti prie ELKC tei
kiamų paslaugų konkretizavimo. 

ELKC yra institucija, kurios 
paslaugomis galės naudotis platus 
Europos kraštų gyventojų ratas, o 
sėkminga ELKC veiklos plėtra bus 
įmanoma tik išlaikant nuolatinį 
dialogą su Vokietijos ir kitų Europos 
kraštų Lietuvių Bendruomenėmis! 

LB Vokietijoje info 

Per Jonines šoka Vasario i 6 osios gimnazijos mokinęsis Vokieti jos. Punsko. 
Argentinos ir Lietuvos. 

Marytes Dambriunaites-Šmitienes -ujct-aoKOS Vasario 1 6-osios gimnazijos moksleiviai su direktor iumi A. Šmitų. 
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PUTHAH, CT Akiu ligos Oirdies ir kraujagyslių ligos 

A. KAZICKIENĖS LITUANISTINĖ 
MOKYKLA APLANKĖ 

VIENUOLYNĄ PUTNAM 
SES. MARGARITA BAREIKAITE 

Birželio 17 d., sekmadienio rytą 
suskambėjo vienuolyno durų skam
butis, už durų girdėjosi vaikučių bal
sai: „Mes jau čia!" 

Atidarius duris j vidų Įžengė apie 
50 lietuvaičių: vaikučių, jaunuolių, 
lydimų jų tėvelių, mokytojų ir mo
kyklos vedėjos Neilos Baumilienės, 
kuri prieš mėnesi susisiekė su ses. 
Judita, sudarė planą ir suorganizavo 
šią išvyką. Sis sekmadienis buvo 
saulėtas, po pietų truputį nulijo, bet 
gerai nuotaikai jėgų nepritrūko nei 
jaunimui, nei jų tėveliams. 

Baumilienei šis vienuolynas ne
buvo naujiena, ji yra aplankiusi jį ke
lis kar tus anksčiau, bet daugelis kitų 
čia lankėsi pirmą kartą. Baumilienės 
dėka ši mokykla yra įsteigta tik prieš 
metus. Kun. Vytautas Volertas kas 

Pirmoji vieta, kurioje visi atvy
kusieji sutikti, buvo koplyčia. Visų 
akys krypo į vitražus, kuriuos sukūrė 
dailininkas Kazys Varnelis. Paklau
sus, kodėl visi vitražai yra dedikuoti 
Svč. Mergelės Marijos garbei, seselė 
trumpai paaiškino: visų pirma, kop
lyčia buvo pastatyta 1954 m., kurie 
tada Bažnyčios buvo paskelbti Mari
jos metais. Mūsų seserų vienuolija 
yra paskirta Nek. Pr. Marijos garbei, 
todėl visi vitražai yra dedikuoti Dievo 
Motinos Mergelės Marijos garbei Lie
tuvoje. Visi vitražai vaizduoja Mari
jos šventoves Lietuvoje. 

Šiluvai skirti net du vitražai ko
plyčioje. Kas Prancūzijai yra Lurdas, 
Portugalijai - Fatima, tas Lietuvai -
Šiluva. Ateinančiais metais švęsime 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 
metų jubiliejų. Iš tikrųjų tai pirmasis 
Marijos apsireiškimas Europoje. 

N. Baumil ienė (k.) su ses. Margar i ta Bareikaite Putnam prie Fatimos su j a u 
nimu iš A. Kazickienės lituanistinės mokyklos Long Island, NY. 

mėnesį vyksta į airių Sv. Jono Evan
gelisto Darapiją laikyti šv. Mišių lietu
viams. Šį pavasarį pirmą kartą lietu
vaičių vaikučių grupė priėmė Pirmąją 
komuniją. Po to kilo mintis, kad lai
kas steigti ir lituanistinę mokyklą. 

Atvykusieji į seserų vienuolyną 
norėjo kuo daugiau pamatyti, iš
girsti, kaip ir kodėl šitoje vietoje sese
rys įsikūrė. Ses. Margarita trumpai 
papasakojo apie pirmųjų o seserų at
vykimą į Ameriką, apie įvairius įsi
kūrimo sunkumus, apie dirbamus 
darbus, ir visada jaučiamą Dievo pa
laimą ir Jo globą. 

PASLAUGOS 

Po to visi norėjo pažiūrėti, ko
kiose patalpose gyvena seserys, atvy
kę rekolektantai ar atostogautojai. 
Kai kurie tuoj pat pasakė, kad patal
pos labai švarios, atrodo tvarkingai ir 
skoningai. Taupant laiką skubėjome į 
vienuolyno biblioteką, o po to į AL
KĄ, kuris yra prie pat vienuolyno. 
ALKA - tai Amerikos lietuvių kata
likų archyvas, kurio pradininkas bu
vo jaunas kun. Pranciškus Juras 
(1922 m.) Jis pradėjo rinkti lietuvišką 
spaudą ir įvairią medžiagą apie Lie
tuvą ir išeiviją. 1972 m. toji medžiaga 
buvo perduota Amerikos katalikų 

PARDUODA 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES 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, II. 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

Skelbimu skyriaus 
tel. 1-773-585-9500 

S U N N Y H I L L S , F L 
P A R D U O D A M I N A M A I : 

Q 2 namai ant Boat ežero k ran
to . 2 mieg. ir 2 vonios, valgomasis, ve
randa, garažas. $145,000 ir $149,000. 

13 3 mieg. 2 vonios. Be garažo, 
tik su vieta automobiliui $130,000. 

U Naujas, 2006 m. statybos: 4 
m ieg . 2 vonios 1500 kv. pėdu, gra
nito virtuvė, didysis miegamasis su 
,,įacuzzi", valgomasis. Kaina suma
žinta nuo $235,000 iki $225,000. 

• Naujas namas: 3 mieg. 2 vo 
n ios, 2 automobiliu garažas, 5 1/2 
acres, daug įvairiu vaismedžių, didy
sis miegamasis su ,,jacuz2i", vonia ir 
dušu. $275,000. 

Bluevvater Properties LLC, 

tel. 850-773-3333, Genė. 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgi ja 

150 E. Kuron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos paaal 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 

Dantų gydytojai 

D R . J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Sts. 5 kr 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C DECKER, DDS, P . C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 
55 L VVashlngton, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elg in: 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 8 1 5 - 3 6 3 - 9 5 9 5 

Ele Grove: 847-718-1212 
vvvvvv.illinoispain.com 

archyvui. ALKĄ šiuo metu sudaro: 
muziejus, biblioteka, archyvai. Čia 
sukaupta ir toliau kaupiama litu
anistinė medžiaga, Lietuvos praeities 
ir dabarties meno, istorijos ir kitų 
kultūrinių sričių vertybės. Jos turi 
būti išsaugotos ateities kar toms. 
Kaip tik tuo metu vyko biblioteki
ninkų bei archyvų darbuotojų suva
žiavimas, tad turėjome tyliai dalintis 
savo įspūdžiais. 

Netoli vienuolyno, miškelyje, yra 
pastatyta Mindaugo pilaitė. Pagrin
dinis šio projekto sumanytojas ir 
darbų atlikėjas buvo seserų vienuoly
no kapelionas kun. Stasys Yla. J is nu
sprendė įamžinti vienintelio Lietu
vos karaliaus ir krikščionybės Lie
tuvoje pradininko Mindaugo 700 me
tų mirties sukaktį bei atskleisti jo 
šeimos tragediją. Kun. Stasys Yla -
rašytojas, visuomenininkas, buvęs Štut
hofo koncentracijos lagerio kalinys. 
Jis buvo ir menininkas: tapė paveiks
lus, iš akmenų kūrė figūras. Jis -
ateitininkų ir lietuvių skautų dvasios 
tėvas - be galo tolerantiška ir šilta 
asmenybė. Atvykęs jaunimas šokinė
jo aplink pilį, o jų tėveliai filmavo ir 
fotografavo. Visus atvykusius stebi
no, ką vienas žmogus laisvu laiku gali 
sukurti ir palikti ateinančiai kartai. 

Pilni Įspūdžių, tiek jaunimas, 
tiek ir tėveliai, jautėsi pavargę ir sku
bėjo atgal į vienuolyną pietų. Tuo me
tu mokyklos vedėja Baumilienė pra

nešė, kad jos dukrelei Vilijai šiandien 
sukanka aštuoneri metai. Po maldos 
visi sustoję sugiedojom Vilijai „Ilgiau
sių ir sveikiausių metų...". Po to jau
nimas džiaugsmingai dalinosi Vilijos 
šokoladiniu tortu. 

Po pietų visi norėjo pamatyti Ma
tulaičio globos namus, kurie yra ne
toli vienuolyno. Ten visų jau laukė 
besišypsantys seneliai, kurie dar pa
jėgė ateiti ir išgirsti lietuvaičius dai
nuojant. Jaunimas šoko, dainavo ir 
linksmino senelius. Jų tėveliai klau
sinėjo senelių, kada jie atvyko iš Lie
tuvos, iš kokio rajono ir kur jie anks
čiau gyveno, prieš atvykdami į Matu
laičio namus. Seneliai ėmė klausinėti 
atvykusių: kodėl jie paliko Lietuvą ir 
kada galvoja grįžti atgal. Visi vieni 
kitus suprato, šypsojosi ir sakė, jog 
norės vėl juos aplankyti gegužinės 
metu, liepos 22 dieną Putnam. 

Apžiūrėję Matulaičio globos na
mus, aplinką, vėl visi sėdo į autobusą 
ir nuvyko į Thompson-Marianapol, 
kur yra gražiai ir pavyzdingai sut
varkyta vidurinė mokykla - Maria-
napol Preperatory School, Thomp
son, CT. Čia dirbo ir mūsų pirmosios 
seselės, atvykusios iš Lietuvos į Ame
riką. Pažvelgus į laikrodį, visiems 
buvo aišku, kad jau laikas po užkan
džio vykti į namus. Grįžę į namus, 
lankytojai pranešė, kad visi parvyko 
laimingi ir pilni gražiausių prisimi
nimų. 

. 

Baumilienės dukra Vilija savo aštuonerių metų jubil iejų šventė Putnam. 
Baumilious nuotraukos 

http://vvvvvv.illinoispain.com


10 DRAUGAS, 2007 m. liepos 10 d., antradienis 

Sv. Kazimiero (Los Angeles, CA) 
lituanistinės mokyklos abiturientai 

Šiais metais Šv. Kazimiero lituanistinę mokyklą Los Angeles, CA baigė penki abiturientai - Diana Viskantaitė, Aleksas Kiršonas, 
Vilija Dudoraitė, Vytas Reivydas ir Aurimas Kiseliovas. Birželio 9 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje abiturientus sveikino mokyklos 

direktorė Marytė Newsom, mokinių tėveliai, broliukai, sesutės ir draugai. Palinkėkime ir mes jiems gero vėjo. 

Diana Viskantaitė atvyko į 
Ameriką 1997 metais gruodžio mė
nesį gyventi Viskantų šeimoje. Bro
liai Paulius ir Tomas iabai džiau
giasi nauja sesute, o tėveliai Birutė 
ir Zigmas — malonia ir gražia duk
ryte. 

Diana Šv. Kazimiero lituanis
tinę mokyklą lankė nuo trečios kla
sės. 

Ji yra veikli skautė ir kas metai 
stovyklauja Rambyne. Šiais metais 
su savo drauge Vilija ji vadovauja 
jaunesniosioms skautėms. 2003 
metais Diana dalyvavo Tautinėje 
stovykloje Lietuvoje. Jaunesnė bū
dama ji priklausė ateitininkams ir 
keletą metų stovyklavo Santa Bar
bara. 

Nuo pat atvykimo į Ameriką 
Diana priklauso jaunimo „Spin
dulio" ansambliui ir jai teko daly

vauti lietuvių tautinių šokių šventėse Čikagoje ir Toronto. Taip pat su 
„Spinduliu" Diana šoko Japonijoje. 

DIANA VISKANTAITĖ 

Aleksas Jonas Kiršonis gimė 
1989 metais, rugsėjo 4 dieną, La 
Canada, California. Jis yra Vilijos ir 
Andriaus Kiršonių vyriausias sū
nus, Birutės ir a.a. Povilo Butkių, a. 
a. Aleksandro ir a.a. Madės Kir
šonių anūkas. Aleksas yra Kendros 
ir Adomo brolis. 

Aleksas pradėjo lankyti Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos kiš
kių klasę būdamas trejų metų ir 
užsidirbo dešimties skyrių atestatą. 
Jis yra ilgametis skautas, daug 
metų stovyklavęs su Los Angeles 
skautais Rambyno stovyklavietėje, 
Big Bear kalnuose. Aleksas taip pat 
nuo mažens priklauso Ateitininkų 
organizacijai ir praleido daug va
sarų ir gimtadienių stovyklau
damas Ateitininkų jaunučių stovyk
loje Santa Barbara. Aleksas šoka ir 
dainuoja su „Spindulio" ansambliu 

jau daug metų. Jis dalyvavo šokių šventėse Toronto 2000 m., Čikagoje 
2004 m. ir kaip „Spindulio" palydovas net keliavo į Japoniją 2005 m. 
Praėjusią vasarą Aleksas dainavo aštuntoje lietuvių Dainų šventėje Či
kagoje, o šią vasarą šoko Lietuvoje. 

ALEKSAS KIRŠONIS 

Vilija Dudoraitė, Walter ir Kris
tinos Sepetytės-Dudor dukra, gimė 
1989 metų rugpjūčio 9 dieną Cali
fornia, Glendale mieste. Jos sene
liai yra a.a. Bill ir Violet Dudoriai ir 
a.a. Stasys ir Janina Šepečiai. 

Vilija dalyvauja jodinėjimo ir 
šokinėjimo per kliūtis varžybose 8 
metus ir per tuos metus 3 kartus 
yra tapusi jojimo čempione. Atei
nančius ketverius metus ji dalyvaus 
varžybose koledžo lygyje. 

Jau būdama trejų metų am
žiaus, Vilija pradėjo dalyvauti lietu
vių bendruomenės veikloje. Kiek
vienais metais ji važiuodavo į lietu
vių skautų stovyklą Big Bear kal
nuose. 2006 metų vasarą Rambyno 
stovykloje Vilija tapo vyr. skaute. Ji 
ir daugelis jos draugų abiturientų 
tapo „oficialiais" Kiškių klubo na
riais. Ištisus dešimt metų ji lankė 

šeštadieninę lietuvių mokyklą. Vilija yra aktyvi „Spindulio" šokių grupės 
narė ir šiais metais važiavo Į Lietuvą dalyvauti Dainų ir šokių šventėje. 
Po šventės ji žada dalyvauti turistinėje kelionėje Volgos upe. 

VILIJA DUDORAITĖ 

Vytas Pranas Reivydas yra 
Kęsto ir Audros Reivydų sūnus, a.a. 
Liudo ir a.a. Genovaitės Reivydų ir 
Prano ir Salomėjos Pakalniškių 
anūkas bei Vitos Reivydaitės brolis. 
Vytas gimė 1988 metais lapkričio 18 
d. Santa Monica. 

Sulaukęs 5 metų pradėjo lanky
ti Our Lady of Lourdes pradinę ka
talikišką mokyklą. 

Vytas lankė Šv. Kazimiero li
tuanistinę mokyklą 11 metų, nuo 
kiškiukų dienų iki devinto sky
riaus. Smagiai dalyvavo dailaus 
žodžio konkursuose ir save laiko 
ištiktukų čempionu. 

Vytas užaugo skautiškoje šei
moje ir net nuo septynių mėnesių 
stovyklauja Rambyno stovykloje! 
2005 metais lankė „Ąžuolo" vadovų 
mokyklą Romuvos stovykloje, Ka
nadoje. Šiuo laiku jis yra skautų 

draugininkas ir aktyvus skautų vyčių kandidatas. Prieš šešerius metus 
įstojo j Ateitininkų organizaciją ir šiais metais buvo moksleivių kuopos 
pirmininkas. Daug vasarų yra praleidęs Santa Barbara ir Dainavos sto
vyklose, taip pat ir Žiemos kursuose. Pamilo lietuvišką dainą... dalyvavo 
2006 Dainų šventėje Čikagoje. Vytas taip pat yra uolus „Spindulio" šokė
jas, dalyvavęs dviejose Šokių šventėse. 2004 m. pirmą kartą aplankė 
Lietuvą, pamatė daug vietų apie kurias išmoko per istorijos ir geografijos 
klases, paragavo egzotiškų patiekalų su bebriena, šerniena, meškiena, 
stirniena ir planuoja dar daugiau įdomių nuotykių, kai šiemet vyks kartu 
su šokių grupe dalyvavo Lietuvos Dainų šventėje. 

VYTAS PRANAS REIVYDAS 

Aurimas gimė 1989 metų birže
lio 28 dieną Kaune, Lietuvoje. 

1990 metų rugsėjį Aurimas su 
broliu Eimantu atvyko į Los An
geles pas mamą. 

Šv. Kazimiero mokyklą Auri
mas lankė nuo pirmos klasės. Joje 
jis sutiko lietuvių draugų, dalyvavo 
organizuojamose šventėse, konkur
suose, priėmė Pirmąją komuniją ir 
Sutvirtinimo sakramentą. Per Sut
virtinimo sakramentą globėjumi 
pasirinko Šv. Luką — dailininkų ir 
gydytojų globėją, nes Šv. Lukas visą 
gyvenimą praleido padėdamas ki
tiems. 

Nuo vaikystės jis mėgo piešti. 
Tobulino ranką ir vaizduotę. Išban
dė lieti akvarele, aliejinius dažus, 
piešimą anglimi. 

Taip pat Aurimas mėgo kera
miką, važinėtis dviračiu, žaisti su 

broliu krepšinį, yra parašęs keletą eilėraščių. O ypač jam patiko žaisti 
įvairius kompiuterinius žaidimus, skaityti ir rinkti „comic" knygas. 

Gyvendamas Amerikoje Aurimas palaiko glaudžius ryšius su Lietuva, 
su giminėmis ir draugais. Jo vasaros atostogos praeidavo Lietuvoje. Lie
tuvos kaime prie ežero pas senelius ir tetą, Šiaulių mieste su draugais. 
Ten jis žvejojo, vakarais kūrendavo laužą, padėjo seneliui prižiūrėti bites, 
šienavo, važiavo traktoriumi, plaukiojo vandens dviračiais, valgė cepeli
nus ir kitus lietuviškus valgius. 

AURIMAS KISELIOVAS 

4N& 
MARGUTIS II 

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 
INTERNETU www.wcev14S0.com 

http://www.wcev14S0.com
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Kelionių vaistinėlė 
Atkelta iš 2 psl. 
Vaistų nuo pykinimo, ypač jei šis 

pojūtis dažnai būna važiuojant maši
na, plaukiant laivu ar skrendant lėk
tuvu. 

Vaistų nuo vidurių pūtimo, ypač, 
jei esate į tai linkę. Juk kur kas pato
giau išgerti tabletę nei kentėti. 

Jei dažniau vargina virškinimo 
sutrikimai, pasiimkite virškinimą 
gerinančių vaistų (kasos fermentų). 
Juk neįprastas maistas dažniau su
trikdo virškinimą, tad būkite tam 
pasiruošę. 

Vaistų nuo rėmens ir padidėjusio 
skrandžio rūgštingumo. Jų ypač gali 
prireikti keliaujant į egzotiškas šalis, 
kuriose įprastą valgyti aštrius patie
kalus. 

Planuojate aktyvu poilsį 
gamtoje? 

Be anksčiau išvardintų vaistų, 
jums reikėtų nepamiršti: 

Elastinio binto, sterilaus binto, 
vatos - jų gali prireikti, jei išsiniošėte 
aktyviam poilsiui, pvz., keliausite 
dviračiais. 

Skausmą ir uždegimą malši
nančių tepalų prireiks traumos atve
ju, pvz., pasitempus nugarą. 

Repelentų (vabzdžius ir uodus 
atbaidančių priemonių) prireiks ke

liaujant į gamtą. 

Dar keli patarimai 

Prieš išvykdami būtinai pasi
rūpinkite sveikatos draudimu. Visus 
pirmajai pagalbai reikalingus medi
kamentus sudėkite į vieną vietą ir 
taip, kad, esant reikalui, galėtumėte 
lengvai juos rasti. 

Jei kelionės vaistinėlėje turi būti 
„rimtų" vaistų, pvz., antibiotikų, 
antidepresantų, turėkite su savimi 
vaistų receptus arba gydytojo raštą 
(anglų arba šalies, į kurią vykstate, 
kalba), patvirtinantį, kad turite var
toti šių vaistų. 

Nepamirškite, kad vaistų tinka
mumo vartoti laikas karšto klimato 
zonose gali sutrumpėti. 

Ruošdamiesi kelionei pasidomė
kite apie šalies, į kurią vykstate, epi
demiologine situacija. Galbūt jums 
reikia pasiskiepyti. 

Keliaudami į karšto klimato 
zoną, nepamirškite pasirūpinti ir 
oda: pasiimkite kremo nuo saulės, 
skrybėlę arba skarą, akinius nuo 
saulės. 

Gero poilsio! 

Parengė vidaus ligų gydytoja 
rezidente Viktorija Matulevičienė 

„Sveikas žmogus" 

Mylimam vyrui 
At A 

JURGIUI BLEKAIČIUI 
v 

mirus, jo žmonai mūsų brangiai sesei GRAŽINAI bei 
visiems artimiesiems skaudžios netekties valandą reiš
kiame gilią užuojautą, jungiamės maldoje ir kartu 
liūdime. 

• v 

Washington Židinys 

A t A 
JONUI RUGELIUI 

mirus, žmonai ONUTEI reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. 

Melrose Park ir apylinkės Lietuvių klubas 
Lietuvos Dukterų draugijos Melrose Park skyrius 

įįįįįįį 

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

l a i 

Nauji septyni pasaulio stebuklai 
Liepos 7 d. , šeštadienį, buvo paskelbtas naujas sep

tynių pasaulio stebuklų sąrašas. Vienintelis Europoje esan
tis pasaulio stebuklas naujame sąraše yra Romos kolizie-
jus. Kiti yra ne Europoje: Didžioji kinu siena, Indijos Tadž 
Mahalas, Jordano Petrą miestas, inkų Machu Picchu griu
vėsiai Peru, Brazilijos Kristaus Išganytojo statula ir Chichen 
itza piramidė Meksikoje. 

Sumanymas išrinkti naujus septynis pasaulio stebuklus 
gimė 1999 metais. Pradiniame sąraše buvo net 200 įvai
riu pasiūlymų. 2006 metais stebuklų sąrašas sutrumpėjo 
iki 21 . Rinkimuose galėjo dalyvauti visi žmonės. Paskuti
niais duomenimis, už naujausius septynis pasaulio stebuk
lus balsavo apie 100 milijonų žmonių internetu ir siunčiant 
žinutes mobiliaisiais telefonais. „Draugo" info. 

• '^ff i?*"' ' . •NĮO0Į*>X*^*^*''" 
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IR APYLINKĖSE 

• „ P r o p " teatro ir Nacionalinės 
naujų pjesių sąjungos festivalis (Na
tional New Play Network) pristato 
Kęstučio Nako naują pjesę „Railroad 
Backward" - apie keistą žmogaus 
kelionę per Illinois valstijos praeitį. 
Premjera - liepos 12 d. 8 vai. v. 
„Prop" teatre, 3502-4 North Elston, 
Chicago, į pietus nuo Addison, Kedzie 
ir Elston gatvių sankryžos. Tarp Bel-
mont ir Addison - ,,Blue line" stote
lių. Spektakliai bus rodomi ketvirta
dieniais, nuo liepos 12 d. iki rugpjūčio 
9 d., 8 vai. v. Bilietų kaina - 15 dol. 
Bilietus galite užsisakyti tel. 773-539-
7838. Tel. pasiteiravimui: 312-307-
5194 (Kęstutis Nakas) 

v 

• C ikagos ir jos apylinkių Nekal
tojo Prasidėjimo Mergelės Marijos se
selių rėmėjai maloniai kviečia daly
vauti arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
paminėjime, kuris vyks š. m. liepos 
15 d. 10:30 vai. r. Švč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Park. Po šv. Mišių parapi
jos salėje kun. dr. Kęstutis Trimakas 
kalbės apie arkivyskupą J. Matulaitį. 
Bus kavutė. Maloniai kviečiame na
rius ir svečius dalyvauti minėjime. 

•Ni jo lės Gaškaitės knygos „Pa
sipriešinimo istorija 1944-1953 me
tai" sutiktuvės vyks liepos 15 d. 12 
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje 
(14911 127th Street, Lemont). Su
tiktuvėse kalbės buvęs partizanas Po
vilas Vaičekauskas. Partizanų eiles iš 
knygos skaitys-Miglė Tauragytė. Įėji
mas nemokamas. Visi kviečiami. 

•JAV LB Lemonto apylinkė lie
pos 15 d. 12 vai. ruošia vasaros ge
gužinę. Kviečiame atvykti visus: ma
žus ir didelius, jaunus ir pagyvenu
sius pasilinksminti, pabendrauti gra
žiame Pasaulio lietuvių centro sode
lyje. „Bravo" šeimininkės vaišins ce
pelinais ir kitais gardumynais. Troš
kuliui numalšinti — gaivūs gėrimai. 
Muzikantas Edvardas pasiruošęs 
groti „iki pirmųjų gaidžių". Smar
kuoliai galės išbandyti savo sugebėji
mus įvairiose varžytuvėse, gražiabal
siai - dainų konkurse, mikliakojai -
šokių maratone. Malonių staigmenų 
sulauks ir vaikučiai - juos linksmins 
išradingas klounas. Veiks loterija. 

•ALRK Moterų sąjungos 3-oji 
kuopa liepos 21 d., šeštadienį, 1 vai. 
p. p. „Seklyčioje" rengia pabendravi
mo ir atsisveikinimo su kun. Arvydu 
Zygu pietus. Kviečiame visus - nares 
ir svečius - dalyvauti. Vietas prašome 
užsisakyti iki liepos 15 d. tel. 773-
582-7452 (A. Leščinskienė) arba 773-
434-6685 ( A. Lawler). 

IŠA*Tn*TOU.„ 
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•Lietuvių tautodailės instituto 
(LTI) visuotinis metinis narių suva
žiavimas įvyks liepos 14 d., šeštadie
nį, 11 vai. r. galerijoje (Neilson Park 
Creative Centre, 56 Neilson Dr. To
ronto, Ontario, Kanada). Galerijoje 
šiuo metu vyksta LT instituto 30 me
tų jubiliejinė paroda. Tel. pasiteiravi
mui: 613-359-6159 (A Veselienė). 

Santaros-Šviesos 54-asis suvažiavimas 
vyks 

rugsėjo 7-9 dienomis 
Pasaulio lietuvių centro Bočių menėje. 

Pradžia - 10 vai. r. Registracija nuo 9 vai. r. 

Suvažiavime paskaitas skaitys ir dalyvaus: 

Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedros Čikagoje doktorantė 
Aurelija Tamošiūnaitė - „Robinzonas Kruzas pagal Daukantą". 

Ilinojaus universiteto Lituanistikos katedros Čikagoje doktorantė 
Daiva Litvinskaitė - „Postkolonijinio subjekto problematika Vytauto 
Martinkaus romane 'Negęsta žvaigždė paukščio pėdoje'". 

Ieva Jusionytė. Brandeis University antropologijos magistrante -
„Babelis šiandien: apie tautų dialogą ir jų ribas". 

University of VVashington Seattle lyginamosios literatūros doktorantas 
Rimas Žilinskas - „Egzilis, lietuvio identitetas Amerikoje ir jo reikšmė 
Amerikos multikultūrinėse diskusijose". 

Dalyvaus: dramaturgas, aktorius ir režisierius, Roosevelt University 
profesorius Kęstutis Nakas. 

Vilius Rudra Dundzila, Truman College humanitarinių mokslų ir 
lyginamosios religijotyros profesorius - „Domo Sidlausko-Visuomio neįpras
ta religinė veikla tarpukario Lietuvoje". 

Įspūdžiais iš Lietuvoje vykusios Santaros-Šviesos konferencijos dalinsis 
rašytojas Antanas Šileika. 

Šeštadienį Rimvydas Valatka, žurnalistas, publicistas, Akto dėl 
Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo signataras, vyriausias dien
raščio „Lietuvos rytas" redaktorius - „Žurnalistika ir žurnalistų pareigos". 

Vakarinėje programos dalyje vyks literatūros vakaras, kurio metu savo 
kūrybą skaitys: Silvia Foti, Liūne Sutema, Linas Umbrasas. 

Sekmadienį vyks susitikimas ir pokalbis su svečiu iš Lietuvos, vyriau
siuoju „Lietuvos rytas" redaktoriumi Rimvydu Valatka ir politikos mok
slų profesoriumi Juliumi Šmulkščiu. 

JAV LB Vidurio Vakarų apygarda 
liepos 29 d., sekmadienį 

Pasaulio lietuvių centro sodelyje, Lemont 
ruošia 

Pradžia 12 vai. p. p. 
Kviečiame atvykti. Visus džiugins skanus maistas, gaivūs 

gėrimai ir skambi muzika. 

Liepos 4 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje {vyko 
„Draugo" dienraščio darbuotojo Jono Kuprio fotografijos parodos 
„Lietuviai Amerikoje" atidarymas, sulaukęs didelio žiūrovų susidomė
jimo. 

Gedimino Zemllcko nuotr. iš kairės: bibliotekos Komplektavimo 
skyriaus vedėjas, parodos atsiradimo kaltininkas Vytautas Gocentas, 
Jonas Kuprys ir Vytautas Rimša. 

Spaudos apžvalga 

„Pasaulio lietuvis 99 

/ P A S A U J L I O jjbrruvis 
•.w«*n.»*v.*i*»»-•**.» wnx y*2*-*'. "*F7*R255S3« 

^m1 

Nuo 1963 metų leidžiamas žur
nalas „Pasaulio lietuvis" - atjaunė
jęs, pagražėjęs ne tik savo išvaizda, 
bet ir turiniu. Tai didelis naujosios 
redaktorės Audronės Škiudaitės 
nuopelnas. 

Liepos-rugpjūčio numeris tikrai 
sudomins skaitytoją. Šio numerio 
svečias - prel. Edmundas Putrimas 
skaitytojams sako, kad gyvena lėktu
ve. 

Į skaitytojus kreipiasi Nacio
nalinio muziejaus Naujausiųjų laikų 
skyriaus vedėja Irena Mikuličienė. 

Jos vadovaujamas skyrius rengia 
Lietuvos vardo paminėjimo 1000-
mečio parodą ir norėtų užmegzti 
ryšius su pasaulio lietuviais. 

Patrauks skaitytojus ir pokalbis 
su buvusiu Lietuvos kariuomenės 
vadu generolu majoru Jonu Kron-
kaičiu. 

Kas domisi Valdovų rūmais, suži
nos, kokie renginiai vyks prie šių rū
mų šią vasarą. 

Apie PLB veiklą pasakoja PLB 
spaudos ir informacijos komisijos 
pirmininkas Petras Maksimavičius. 

Bronė Lipšienė rašo apie daug 
metų Vasario 16-osios gimnazijai Vo
kietijoje vadovaujantį Andrių Šmitą, 
kuris švenčia savo 60-metį. 

Nomeda Hofertaitė pasakoja, ką 
lietuviai veikia Prancūzijoje. Rašoma 
ir apie praėjusį Lietuvių operos Čika
goje 51-ąjį sezoną. Susipažinsite su 
Didžiosios Britanijos lietuvių jauni
mo sąjungos veikla bei rasite dar 
daug daug įdomaus. 

Priminsime skaitytojams, kad 
„Pasaulio lietuvio" žurnalą jau gali
ma skaityti internete: 

www.plbe.org 
Prenumerata metams - 30 dol. 

Čekius siųsti adresu: Elena Skali-
siu8, (Pasaulio lietuvis), 119 She-
ridan Court East, Waukegan, IL 
60085, USA. 

Paruošė L. A. 
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