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Maisto karas tarp Kinijos ir JAV tęsiasi 

JAV apribojus Kinijos maisto produktų importą, Kinija ėmėsi atsakomųjų 
veiksmų. 

Washington, DC, liepos 23 d. 
(BNS) — JAV apribojus Kinijos mais
to produktų importą, tarp šalių kilo 
tikras maisto karas. Siekdama apsau
goti savo maisto pramonę, eksportuo
jamų prekių kokybės standartų nesi

laikymu kaltinama Kinija ėmėsi at
sakomųjų veiksmų. Prekybos maisto 
produktais krizė tarp JAV ir Kinijos 
tęsiasi jau kelis mėnesius. 

Nesutarimai tarp valstybių kilo 
po to, kai nemažai JAV gyventojai ap

sinuodijo Kinijoje pagamintais mais
to produktais. Kelių Kinijos bendro
vių į JAV importuojamose jūrų gėry
bėse buvo rasta sveikatai kenksmin
gų chemikalų. Uždraustų cheminių 
medžiagų buvo rasta ir šioje Azijos 
valstybėje pagamintame maiste na
miniams gyvūnams. 

Kinijos vyriausybė buvo privers
ta pripažinti, kad kelios jos bendro
vės pažeidė maisto kokybės reikala
vimus, tačiau pažymėjo, kad JAV ko
kybės standartus atitinka 99 proc. 
šalyje gaminamos produkcijos. 

Kiek anksčiau šį mėnesį Kinija 
paskelbė kenksmingų produktų ra
dusi JAV bendrovių eksportuojamoje 
kiaulienoje ir vištienoje. Salyje pre
kiauti uždrausta 8 JAV įmonėms. 

Prekyba maisto produktais yra 
gyvybiškai svarbi abejoms šalims. 
Kiekvienais metais JAV į Kiniją eks
portuoja milijonus tonų grūdų, kiau
lienos ir vištienos. Didžiąją Kinijos 
eksporto dalį sudaro vaisiai, dar
žovės ir jūros gėrybės. Ekspertų tei
gimu, ilgiau užsitęsusi krizė gali pa
kenkti dvišaliams santykiams. 

Lietuva neišduos JAV įtariamo tautiečio 
Vilnius, liepos 23 d. (BNS) — 

Lietuvos apeliacinis teismas atmetė 
Generalinės prokuratūros ' skundą, 
kuriuo buvo prašoma panaikinti že
mesnės instancijos teismo nutartį ir 
išduoti JAV nusikaltimais su kredito 
kortelėmis įtariamą kaunietį. 

Kaune gyvenantis P Kalpokas, 
kuriam dabar yra 24 metai, buvo su
laikytas 2006-ųjų rudenį per specialią 
Lietuvos ir JAV pareigūnų operaciją. 

Tyrimą JAV pareigūnai pradėjo 

dar prieš kelerius metus iki lietuvio 
sulaikymo. Jie susidomėjo grupe 
žmonių, kurie renkasi populiariuose 
internetinės prekybos puslapiuose. 
Įsilaužę į sistemą arba pirkėjų kom
piuterius užkrėtę virusais jie pasisa
vina ne tik kreditinių kortelių slaptus 
duomenis, bet ir pinigus. 

Gavusi JAV teisingumo departa
mento teisinės pagalbos prašymą iš-. 
duoti P Kalpoką, kuris įtariamas įgy
jant, parduodant ar kitaip keičiantis 

kredito kortelių sąskaitų informacija, 
baudžiamajam persekiojimui į JAV, 
Generalinė prokuratūra kreipėsi į 
Vilniaus apygardos teismą. Tačiau 
toks prašymas buvo atmestas, todėl 
prokuratūra jį apskundė Lietuvos 
apeliaciniam teismui. 

Apeliacinis teismas skundą at
metė, motyvuodamas Lietuvos pir
mumo teise atlikti šio asmens bau
džiamąjį persekiojimą nusikaltimo 
padarymo vietos valstybėje. 

Šiame 
numeryje: 

• Sveikatos klausimais. 
Erkės jau tyko naujų 
aukų. 
•Lydi šventadienis. 
•Fotoalbumas apie lietu
vių kultūrinį palikimą 
Lietuvoje. 
•Naujas „Varpas" — i š 
Vilniaus. 
•Kelionė į Jeruzalę (78). 
•Miško uogose — 
sveikata. 
•Apsilankykite Long 
Grove. 
•Įdomybės. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.50 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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V Urbonas (k) moja publikai prieš pra
dėdamas plaukimą per Baltiją. 

EPA/ ELTA nuotr. 

Vilnius, liepos 23 d. (ELTA) — 
Ultratriatlonininkas Vidmantas Ur
bonas, pirmadienį dėl prastų oro są
lygų sustabdęs plaukimą per Baltijos 
jūrą, netrukus vėl pajudėjo. 

V Urbonas pirmadienį 5 valandą 
ryto turėjo pasukti į Gotlando salą ir 
plaukti 57 kilometrus. Tačiau oro są
lygos planus pakoregavo. 

Visą dieną sportininkas buvo pri
verstas praleisti Olando saloje, Bodės 

miestelyje, nes vėjo stiprumas jūroje 
siekė 18 metrų per sekundę, o su gū
siais — net 25 metrus. Bangos buvo 
5 metrų aukščio ir ritosi iš priekio, 
nuo Gotlando salos, į kurią V Urbo
nas turėjo plaukti. 

„Plauksiu ir dieną, ir naktį", — 
kalbėjo plaukikas. Jo teigimu, pri
verstinis sustojimas planų nepakei
tė. „Atsargai dar turime kelias die
nas, nes planuojamas visas kelionės 
laikas yra aštuonios dienos. Vieną 
dieną jau praradome", — sakė ultra-
triatlono čempionas. 

Tolimesnių oro prognozių V Ur
bonas nedrįso spėlioti. „Pagal dabar 
turimus duomenis, trečiadienį ir ket
virtadienį vėjas bus palankus, bet 
nedrįstu to teigti, gali visko būti", — 
sakė sportininkas. 

V Urbonas sakė besijaučiąs pui
kiai, jokių nesklandumų, išskyrus 
nenumatytas oro sąlygas, neiškilo. 
„Nuotaika tikrai puiki. Nekantrauju 
greičiau plaukti, nes noriu namo", — 
juokavo „geležinis žmogus". 
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Mirė buvęs 
Afganistano 
karalius 

Kabulas, liepos 23 d. („Reu-
ters"/BNS) — Buvęs Afganistano ka
ralius Mohammad Zahir Shah, ku
riam buvo 92 metai, pirmadienį mirė 
savo rezidencijoje Kabule, pranešė 
šalies pareigūnai. 

„Su didžiausiu sielvartu norė
čiau pranešti savo tėvynainiams, kad 
Jo Didenybė, Tautos Tėvas Moham
mad Zahir Shah šiandien atsisveiki
no su šiuo mirtingųjų pasauliu", — 
Prezidentūros rūmuose sakė prezi
dentas Hamid Karzai. 

40 M. Z. Shah valdymo metų iki 
1973-iųjų perversmo sutapo su vienu 
taikiausių periodų Afganistano isto
rijoje. 

„Skelbiame trijų dienų naciona
linį gedulą dėl Tautos Tėvo mirties, 
Afganistano vėliava tris dienas bus 
pusiau nuleista, — per spaudos kon
ferenciją sakė Afganistano preziden
tas H. Karzai. — Visoje šalyje vyks 
maldos — sostinėje ir provincijose, 
(jas taip pat rengs) afganų pabėgėliai 
užsienyje, (jos vyks) Afganistano am
basadose." 

Valstybinė televizija nutraukė 
normalią transliaciją. Juodai apsi
rengusi bei juodą skarelę užsirišusi 
moteris paskelbė, kad M. Z. Shah mi
rė. Po to buvo skaitomos maldos iš 
Korano. 

M. Z. Shah sveikata paskutiniais 
jo gyvenimo metais buvo prasta —jis 
buvo prikaustytas prie invalido veži
mėlio. Nukelta \ 7 psl. 
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ATSARGIAI! ŽOLEJE 
PASISLĖPUSIOS ERKĖS 
JAU TYKO NAUJŲ AUKŲ 

Praėjusią savaitę BNS naujienų 
agentūra įspėjo Lietuvos gyventojus 
saugotis erkių, kurios šią šiltą ir 
drėgną vasarą yra neįprastai akty
vios. Jeigu ketiname šią vasarą vykti 
į Lietuvą, būkite atsargūs. Nors 
vasara ir įpusėjo, erkių nesuma
žėjo. Vilniaus visuomenės sveikatos 
centro (VSC) specialistai rekomen
duoja būti ypač budriems einant į 
mišką, parką ar net darbuojantis 
sode-

Specialistų teigimu, ypač pavo
jingi gamtiniai erkių židiniai yra 
Karoliniškių miško ir Vingio parkai, 
Žalieji ežerai, Turniškės, Valakupių 
pirmasis paplūdimys bei Tapelių 
ežero žalioji zona. 

Rengiantis grybauti, uogauti ar 
pasivaikščioti miške, specialistai re
komenduoja rengtis šviesiais dra
bužiais ilgomis rankovėmis, ilgomis 
kelnėmis, naudoti erkes atbaidančias 
priemones.. 

Grįžus iš miško, parko ar kitų 
poilsio vietų būtina gerai apžiūrėti 
save ir artimuosius, ar nesimato 
ropojančios erkės. Jei parazitas jau 
įsisiurbė, patariama jį staigiai iš
traukti pincetu, o sudirgusią vietą 
patepti dezinfekuojamuoju tirpalu. 

Erkės suaktyvėja nuo gegužės 

Erkės ieško sau grobio nuo 
ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. 
Aukų erkės tyko kabodamos ant žolės 
stiebelių, paprastai 4-8 in aukštyje, 
lūkuriuodama, kol eis pro šalį tin
kama auka. Greit prikibusi prie gy
vūno kailio arba prie žmogaus dra
bužių ir, suradusi tinkamą vietelę 
kūne, įsisiurbia. Erkių „medžioklės" 
sezonas dažniausiai prasideda kovo 
mėnesį ir tęsiasi iki pirmųjų šalnų -
lapkričio mėnesio. Aktyviausios jų 
maisto paieškos būna gegužės ir rug
sėjo mėnesį. Tam, kad erkė būtų ak
tyvi, užtenka vos 5 laipsnių C (41 F) 
šilumos. Drėgna vasara ir švelni 
žiema skatina erkių gausėjimą. Šie 
parazitai mėgsta drėgmę ir prieb
landą, todėl gausiausia jų yra la
puočių miškuose. Tačiau net ir mies
to parkuose, stadionuose, žaliuo-
siuose želdinių plotuose gausu erkių. 

Kodėl nejaučiame erkės 
įsisiurbimo 

Prieš pradėdama „egzekuciją" 
erkė kartu su seilėmis į žaizdelę su
leidžia kraujo krešėjimą stabdančių ir 
nuskausminamųjų medžiagų. Todėl 
jos įkandimas neskausmingas. Erkės 
seilės turi ir „cementuojančių" sa
vybių - jos tarsi priklijuoja ją prie 
aukos (štai kodėl erkę sunku iš
traukti!). „Cementas" ištirpsta, kai 
erkė prisisotina. Tada ji atsikabina ir 
nukrinta. 

Pasaulyje priskaičiuojama apie 
700 erkių rūšių. Jos gali platinti vi
rusų, riketsijų ir bakterijų suke
liamas ligas (erkinį encefalitą, parok-
sizminę riketsiozę, Ku karštligę, 
Marselio karštligę, Omsko, Krymo 
hemoragines karštliges, dėmėtąją 
šiltinę, Laimo ligą, tuliaremiją, ba-
beziozę, erlichijozę). Erkės gyveni
mas trunka apie trejus ketverius 
metus. Per šį laikotarpį erkė išauga 
iki 0,11-0,15 in. 

Erkinio encefalito simptomai 
panašus į gripo 

Inkubacinis erkinio encefalito 
periodas būna įvairus - nuo 7-14 iki 
2-28 dienų po erkės įkandimo. Dau
gumai pacientų, užkrėstų erkinio en
cefalito virusu, pirmieji ligos požy
miai atsiranda po 1-2 savaičių. Simp
tomai panašūs į gripo - karščiavimas, 
galvos, sąnarių skausmai. Po to dau
guma žmonių tam tikrą laiką, daž
niausiai apie savaitę, jaučiasi geriau. 

Vėliau vėl pakyla kūno tempe
ratūra, atsiranda smegenų ir jų ap
valkalų sudirginimo požymių, pasi
reiškiančių stipriais galvos skaus
mais, vėmimu, galvos svaigimu, ne
miga ar mieguistumu. Kartais su
trinka kalba, prarandama sąmonė. 
Viruso sukeliamam erkiniam ence
falitui specifinio gydymo nėra. Per
sirgęs šia liga žmogus įgyja imunitetą 
visam gyvenimui. Tačiau maždaug 
trečdalis ligonių nevisiškai pa
sveiksta: vargina miego sutrikimai, 
negalėjimas susikaupti, padidėjęs 
jautrumas, elgesio pokyčiai ir kt. 

Erkinio encefalito sukėlėjai 

tarpsta erkės seilių liaukose, todėl 
jau pirmosiomis erkės įsisiurbimo 
minutėmis jie pakliūva į žmogaus 
organizmą. Virusas, sukeliantis er
kinį encefalitą, atsparus karščiui. 
Net esant 50 laipsnių C (122 F) 
karščio jis visiškai sunyksta tik per 
20 minučių. Pakaitintas iki virimo 
temperatūros virusas sugeba išgy
venti dvi minutes. Taip pat „nesi
baido" virusas rūgščios terpės ir 
piene bei jo produktuose išsilaiko iki 
dviejų mėnesių. 

Migruojanti raudonė -
būdingiausias Laimo ligos 

požymis 

Laimo ligos sukėlėjai - borelijos 
- dažniausiai būna erkės žarnyne 
(apie 3 proc. erkių borelijų turi ir 
seilėse). Tad užkratas dažniausiai 
patenka į žmogaus organizmą tuo
met, kai erkė persivalgiusi (dažniau
siai po 24-48 vai. siurbimo) atpila 
žarnyno turinį į įsisiurbimo žaizdelę. 
Taip pat tada, kai netaisyklingai 
traukiant suspaudžiamas erkės pil
velis. 

Būdingiausias Laimo ligos po
žymis - žiedinis odos paraudimas 
(migruojanti raudonė), atsirandantis 
po erkės įsisiurbimo praėjus 1-4 
savaitėms. Paraudimas gali atsirasti 
erkės įkandimo arba bet kurioje 
kitoje kūno vietoje maždaug pusei 
nukentėjusiųjų. Dėmė pamažu ple
čiasi nuo 2-2,5 iki 24-28 in dydžio. 
Dėmės centras dažniausiai švieses
nis, o kraštas ryškesnis, rausvas su 
alyviniu atspalviu. 

Po 4-8 savaičių paraudimas gali 
savaime išnykti, tačiau ligą būtina 
gydyti. Laimo ligos sukėlėjai - bo
relijos - išplinta organizme ir gali 
pažeisti centrinę ir periferinę nervų 
sistemą, širdies raumenį, odą, akis, 
sąnarius. Laimo liga gydoma an
tibiotikais. Persirgus šia liga, imu
nitetas neįgyjamas, todėl žmogus gali 
susirgti pakartotinai. 

Kaip apsisaugoti nuo erkių 
platinamų ligų? 

Susirgti galima tiek įkandus 
suaugusiai 0,11-0,15 in dydžio erkei, 
tiek erkių Jaunosios kartos" ats
tovėms - lervoms bei nimfoms. Taigi 
jei žmogui įkando erkės lerva ar nim
fa, jis gali jos net nepastebėti. 

Nuo erkinio encefalito patiki
miausiai apsaugos skiepai. Patiki
miausią ir ilgiausią apsaugą ga
rantuoja 3 skiepų dozės: apie 99 proc. 
paskiepytųjų įgyja atsparumą erki
niam encefalitui 3-5 metams. 

Keletas patarimų 

Dirbdami sode ar planuodami iš
vyką į gamtą tinkamai apsirenkite -
dėvėkite šviesius drabužius, pasiūtus 
iš lygaus audinio. Apykaklė ir ran
kogaliai turi būti prigludę prie kūno, 
kelnės sukištos į batus ar kojines. 
Drabužius ir atviras kūno vietas re
komenduojama apipurkšti repelen-
tais - skysčiais, atbaidančiais erkes. 
Kas 1-2 valandas apžiūrėkite drabu
žius - ar jais neropoja erkė, ir kūną -
gal erkė jau įsisiurbė? Poilsiui ir 
apžiūrėjimui pasirinkite atvirą, sau
lėta aikštelę, kurioje neveši žolė. 
Erkes dažniausiai įsisiurbia poil
siaujant - judant raumenims jom? 
sunkiau tai padaryti. Todėl gulėti žo-
ieje ar seciet; ant kelmų nepatartina. 
Griže iš mi.ško. sodo ar pasivaikš
čiojimo gamtoje, drabužius, kuriais 
vilkėjote, pakabinkite negyvenamoje 

patalpoje arba saulėtoje vietoje. 
Sausame ore erkės gyvena labai 
trumpai. Pakabinus drabužius kam
baryje, juose pasilikusios erkės gali 
įsisiurbti kitiems šeimos nariams, 
net ir nebuvusiems gamtoje. Dar 
kartą apžiūrėkite savo kūną, rū
pestingai patikrinkite paausius, pa
kinklius, kirkšnis, pažastis, sprandą 
- į šias vietas erkės labai mėgsta 
įsisiurbti. Gerai iššukuokite plaukus, 
išsimaudykite. 

įsisiurbusią erkę kuo greičiau 
ištraukite 

Kuo ilgiau erkė bus įsisiurbusi, 
tuo daugiau ligos sukėlėjų paklius į 
organizmą. Jei neturite galimybių 
pasalinti erkę gydymo įstaigoje, 
paimkite pincetą (tiks ir tankus 
audinio arba popieriaus gabalėlis), 
suimkite erkę už galvos kuo arčiau 
odos ir iš lėto traukite, kol pakilęs 
odos paviršius sudarys „palapinę". 
Keliolika sekundžių išlaikykite tokią 
padėtį. Po to erkę staigiu judesiu iš
traukite ir įkandimo vietą rūpes
tingai dezinfekuokite - nuplaukite 
muilu, patepkite spiritiniu tirpalu. 
Traukdami erkę stenkitės nesu
spausti jos pilvelio - galite įšvirkšti 
ten esančias borelijas tiesiai į žaiz
delę, tokiu būdu pagreitinsite užkra
to patekimą į organizmą. 

Pagal Dina Sergijenko 
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JAV 
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• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai<B>draucjas o>-q 
adminntraci|a@draugas org 

http://Alfa.lt
mailto:redakcija@draugas.org
mailto:kuttura@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
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LYDI ŠVENTADIENIS 
XVI Eilinė savaitė — Skubantis žmogus 

Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, 
vardu Morta, pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį, vardu Marija. Ši, atsisėdusi 
prie Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokiu 
patarnavimu. Ji stabtelėjo ir pasiskundė: „Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo 
palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų". Tačiau Viešpats 
atsakė: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik 
vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta". (C -
Evangelija pagal Luką 10, 38-42). 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Nesudėtinga būtų save įsivaiz

duoti, kaip Mortą, besirūpinančią dau
geliu dalykų. Sakome, jog to reika
lauja šiuolaikinio gyvenimo tempas, 
būtinybė atsiliepti į dabarties gyveni
mo iššūkius. Drauge, ko gero, turė
tume noro pasakyti keletą ne visai 
malonių žodžių Marijai, kuri, mūsų 
požiūriu, pasirinko „patogesnę dalį". 
Tiesa, tokio požiūrio nepatvirtina Kris
tus, sakydamas, jog Marija pasirinko 
„geresniąją dalį". Jis kalba mums 
apie įsiklausymo, kontempliacijos, 
adoracijos, sugebėjimo stebėtis pir
menybę prieš nuolatinį skubėjimą. 

Kalbant apie krikščionišką gyve
nimą, susiduriame su vienu paradok
su, susidedančiu iš dviejų, atrodytų, 
visiškai priešingų reikalavimų: neat
silikti nuo laiko tėkmės ir drauge 
būti tam tikru iššūkiu, raginančiu 
sustoti. Sių dienų pasaulis skuba, ir 
kaskart vis greičiau. Neįsivaizduo
jami greičiai, karštligiškas skubėji
mas, kopimas į svaiginančias aukštu
mas, - visa tai žavi ir drauge baugina. 
Todėl šių dienų krikščionių pareiga 
yra ne bet kokia kaina stengtis pa
sivyti pasaulį, laikytis visų naujų ma
dų, bet tapti savotišku „stop" ženklu, 
galbūt ir savotiško papiktinimo kai
na. Mums reikia drąsos sustabdyti 
šiuolaikinį žmogų ir jam tiesiai pa
sakyti keletą dalykų, kuriuos jis per 
savo skubėjimą pamiršo. Tiesa, šie 
žodžiai skirti ir mums patiems. 

Mums reikia prisiminti, jog bėgi
mas anaiptol nereiškia augimo, o 
tikroji pažanga išreiškiama ne vis 
didesniu skubėjimu, bet harmonin
gais žmogaus santykiais su pačiu sa
vimi, su kitais žmonėmis, su jį su
pančiu pasauliu. Mums visiems dera 
atkreipti dėmesį, jog didingiausi dar
bai yra anaiptol ne skrydžiai į kos
mosą, ypač jei jie yra lydimi svaigi
nančių dvasios nuopuolių. Bėgdami 
mes išsiblaškome, tampame neati
dūs, nebepastebime net savęs, o, 
svarbiausia, savo pačių giliausių dva
sios poreikių. Nebepastebime Dievo, 
nebematome kitų žmonių. Blogiau
sia, kad įsitraukę į tą nuolatini lėki

mą, nebesugebame sustoti, o tai 
reiškia, kad nebelieka laiko įsižiūrėti 
į save, iš naujo atpažinti ir įvertinti 
save. Tampame dvasiškai neįgalūs, 
nebesugebantys priimti tylos, ste
bėtis savo aplinka, nebemokame de
ramai vertinti žmonių, nebematome 
reikalo melstis. Vartotojiškoje aplin
koje mums tampa nebepastebimos 
nemokamos vertybės: kontempliaci
ja, adoracija, malda. Vydamiesi me
džiaginius dalykus, paliekame už 
nugaros dvasinius reikalus, net ne
suprasdami, jog taip prarandame 
pačius save, savo tapatybę. Tampame 
menkomis būtybėmis, nes ilgą laiką 
užgniaužiamas dvasinis instinktas 
išprovokuoja žmoguje pusiausvyros 
netekimą. Liekame nervingi, pasi
metę, nebežinantys, ką daryti. 

Siekdami savęs nevertų tikslų, 
žmonės praranda vidinį džiaugsmą ir 
paskui veltui mėgina jį kompensuoti 
pasigailėjimo vertais surogatais. Ži
nojimo augimas naudingas tuomet, 
kai jis susijęs ir su sąžinės augimu. 
Galybės didėjimas gali būti net pavo
jingas, jei jo nelydi išminties augi
mas, o technikos pažanga yra bepras
mė, jei jai pritrūksta autentiškos 
žmogiškos išraiškos. Įsitraukę į be
atodairišką bėgimą, galiausiai net 
nebegalime pasakyti, kur taip sku
bame, kokia yra tų beprotiškų lenk
tynių prasmė. Nežinome, kur bėga
me, tačiau vis tiek bėgame ir vis 
greičiau. Ar dar galime stabtelėti? 
Reikia, kad bent mes, krikščionys, 
sugebėtume sustoti. Tai nereiškia,. 
jog turėtume atsisakyti pažangos, 
tačiau būtina leisti mūsų dvasiai rasti 
atgaivą. Iš tiesų Viešpats šio sekma
dienio Evangelijoje mus prašo bent 
akimirkai sustoti. Geriausioji dalis 
nėra tai. kas didina ir taip beprotišką 
skubėjimą. Geriausioji dalis - tai su
gebėjimas prisiminti Jo buvimą pasau
lyje ir mumyse pačiuose, noras, kad 
Jis vadovautų mums, troškimas pri
siglausti prie Jo. Ir tada tyla tampa 
iškalbingesnė už visus žodžius... 

Pagal Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 

Krikščionims su 
islamu draugauti ar 

kariauti? 

Liepos 1 5 d , sekmadieni. Aušros Vartų (JAV) parapijos parapijiečiai ir vėl 
rinkosi i protesto akcija dėl s"iu rnetų pradžioje uždarytos AV bažnyčios, 
šikart l ietuviai susirinko pr ie šv. Patriko katedros, kurioje šv. Mišias 
atnašavo NY kardinolas Edward Egan. Po pamaldų protesto akcija tesėsi 
pr ie AV bažnyčios Manhattan. Mindaugo Blaudi iuno nuo'r 

ALEKSAS VITKUS 

ai tik knygų rinkoje neseniai pasirodė komentatoriaus Dinesh 
D'Souza knyga „The Enemy at Home", vėl prasidėjo diskusijos, 

islamas yra religija, kuriai daugiausia krikščioniška Amerika 
ar Europa turi priešintis, ar reikia bandyti surasti kokį nors būdą su ja 
sugyventi. 

Konservatyvių pažiūrų knygos autorius bando išaiškinti, kad islamo 
ekstremistams ar nenuosaikiesiems tos religijos išpažinėjams Amerika 
tapo patogiu ir nekenčiamu teroristų taikiniu labiausiai dėl liberalios 
pakraipos amerikiečių, kurie nori sugriauti tradicinę Amerikos patriar
chalinę, bet kartu ir labai supasaulietintą kultūrą. Islamo išpažinėjai čia 
įžvelgia nepagarbą jų religijai ir net feminizmo pavojų, to jie jokiu būdu 
nenori. 

Taip apkaltinęs Amerikos kairę, sukėlusią tokią nesantaiką su isla
mu, D'Souza stengiasi įrodyti, kad geriausias būdas veiksmingai pasi
priešinti prieš radikalųjį islamą būtų bandymas surasti bendrą kalbą su 
tradiciniu islamu. Jis pats mato religinį Amerikos nuosmukį ir visišką 
religijos išstūmimą iš politikos, tam nepritaria, tačiau neragina bet ko
kiam smurtui, jėgai ar kraštutinumui. 

Didžiuma Amerikos konservatorių sluoksnių su D'Souza nėra linkę 
sutikti, nes jo tezėse jie mato per didelį norą prisitaikyti prie islamo ir tuo 
pačiu pakenkti mūsų krikščioniškajai tradicijai. Komentatorius Andrew 
Sullivan kaltina D'Souza siūlant vos ne tikrą krikščionybės islamo bendrą 
frontą. Tačiau yra nemažai ir tokių, kurie sutinka su mintimi, kad gal ne 
be reikalo tradicinio islamo maldingi pasekėjai yra susirūpinę dėl Ame
rikos visuomenėje vis labiau įsigalinčio religinio, moralinio ir socialinio 
nuosmukio. 

Komentatorė Maggie Gallagher tiesiai klausia: „Kodėl jie mūsų ne
kenčia?" Ir pati tuoj atsako: „Būkime sąžiningi ir prisipažinkime, kad jau 
esame priėję prie grubaus ir nesveiko seksualizmo kultūros. Nors esame 
neva už moterų teises, bet sutikime, kad krikščioniškoje Amerikoje šei
mos vertybės vis labiau smunka, juk norime pripažinti net tos pačios ly
ties santuokas." Tame pačiame žurnale evangelistas Charles Colson per
spėja, kad tokios santuokos gali paskatinti islamo išpažinėjus tokia Ame
rikos „laisve"tik bjaurėtis. O „Christianity Today" žurnalo redaktorius 
Mark Gaili nesistebi, kad tradiciniai musulmonai mūsų nemėgsta ir dėl 
to, kad mes Amerikoje per spaudą, televiziją ir filmus tiesiog brukame į jų 
šeimas įvairių formų hedonizmą ir materializmą. 

Dar pašaipiau apie tai pasisakė buvęs kandidatas į prezidentus Pat 
Buchanan: „Jei kalbėtume apie homoseksualizmą, tai tuo atveju konser
vatyvūs amerikiečiai turi daugiau bendro su pamaldžiaisiais musulmo
nais negu su liberaliais demokratais." Kritikuodamas prezidentą Bush už 
jo siūlymą, pagal kurį musulmonai turėtų priimti modernias Amerikos 
visuomenės laisvės ir lygybės formas, Buchanan taip išdrožė: „O kodėl 
nesutapti su islamu ir kovoti prieš Hollyvvood ir Hillary?" 

Radikalūs islamo fundamentalistai yra ne tik pasipiktinę amerikie
tiškais vaidinimais tokiais kaip „The Vagina Monologues", bet ir bet ko
kiais grožio karalaitės ar „Miss America" rinkimais. Daugelyje arabų 
kraštų bet koks menkiausias mėginimas išlaisvinti moteris iš Korano 
pateisinamo jungo susilaukia griežto fundamentalistų pasipriešinimo. 
Nelabai jie nori pripažinti ir kitas religijas, jų pasekėjus vadindami „infi-
dels" — netikėliais arba ateistais. Gaila, bet ir katalikų popiežius Be-
nedict XVI visai neseniai (liepos 10 d.) kažkodėl nutarė sumenkinti pro
testantų tikėjimus, surasdamas šiek tiek teisės egzistuoti tik ortodoksų 
religijai. Bet tai jau kita tema, gal verta atskiro pasisakymo. 

Konservatyvus dešinės rašytojas Robert Spencer savo knygoje „Islam 
Unveiled" gana įtikinamai įrodinėja, kad islamo religija yra iš principo 
jėgos ir smurto religija, kuri natūraliai ugdo terorizmo ideologiją. Čia jis 
primena, kaip greitai, ir daugiausia - kardu. Mahometo mokslas pasklido 
po pasaulį. Tuo tarpu D'Souza, apibendrindamas savo mintis, ironiškai 
sako, kad „turbūt nėra geresnio kelio kaip tik pulti ir kritikuoti islamo 
religiją, siekiant paversti tradicinius nuosaikiuosius musulmonus funda
mentalistais". 

Islamo problema savaime nedings. Pasaulyje yra 1,2 milijardo musul
monų, jų vis daugėja. Jų gimstamumas gerokai pralenkia krikščionių 
šeimų gimstamumą. Amerikoje priskaičiuojama apie 7 milijonai musul
monų, iš kurių bent trečdalis yra taip vadinami afro-amerikiečiai (juo
dosios rasės). Europoje musulmonų procentais yra daugiau negu Ame
rikoje. Tik pagalvokime apie Prancūziją, Angliją, Olandiją ir net Vokietiją. 
Sociologai numato, kad jau šio šimtmečio viduryje kas penktas europietis 
bus musulmonas ir daugelyje Europos miestų musulmonai sudarys dau
gumą. To paties, gal tik kiek vėliau, sulauks ir Amerika. 

Vyksta aiškus islamo susidūrimas su krikščionybe, dažnai pasireiš
kiantis baisiais teroro veiksmais, tokiais kaip 9/11 įvykiais. Reikia ką nors 
daryti. Bet ką? Nedaug padės mūsų nuolatinis bandymas islamo religiją 
pristatyti kaip smurtaujančią, engiančią blogybę ar ideologiją. Užuot pei
kus ar niekinus, gal geriausia būtų kaip nors paveikti tradicinę musul
monų masę ir patraukti ją prie vakarietiškesnės laisvės sampratos. 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

Mieli Amerikos lietuviai, 
Lietuvių emigrantų kartos Ame

rikoj yra palikusios gilius savo pėd
sakus. Jos čia statė bažnyčias, vie
nuolynus, mokyklas, kultūros cent
rus, paminklus ir koplytstulpius, kū
rė jaunimo stovyklas. Lietuvių kapi
nės Amerikoje liudija, kiek daug mū
sų tautiečių yra čia sulaukę savo pas
kutinės dienos. Jiems prisiminti ir 
pagerbti esame pastatę paminklus ir 
kryžius, primenančius mūsų tėvynę. 
Mūšų menininkai yra savo darbais 
papuošę ne tik lietuviškus namus ir 
bažnyčias, bet prisidėję ir prie šio 
krašto meninio palikimo. 

JAV LB Kultūros taryba nori 
išleisti meninį foto albumą, kuris 
atspindėtų tą gausų ir vertingą lietu
vių kultūrinį palikimą Amerikoje. 
Albumas bus didesnio formato, anglų 
ir lietuvių kalbomis, gero popieriaus 
ir kietais viršeliais. Albumas susi
darytų iš lietuvių Amerikoje istorinės 
apžvalgos ir tokių skyrių^ kultūriniai 
centrai; paminklai, koplytstulpiai, 
parkai; architektūriniai meno paliki
mai (vitražai, skulptūros); jaunimo 
stovyklos; bažnyčios; vienuolynai; 
kapinės. 

Tikimės, kad toks albumas bus 
naudingas supažindinant su Ame
rikos lietuvių kultūriniu palikimu 
Amerikoje tiek mūsų tautiečius Lie
tuvoje, tiek Amerikos visuomenę. Tai 
būtų daugeliui progų tinkama do
vana. 

Gaila, bet daug to, kas buvo 
Amerikos lietuvių sukurta, yra aplei
džiama, uždaroma, sparčiai nyksta. 

Įtraukdami į foto albumą dar egzis
tuojančius geriausius mūsų kultūros 
pavyzdžius, atkreipsime į juos dė
mesį, įamžinsime juos ir gal prisi
dėsime prie jų išsaugojimo. 

Šiam foto albumui išleisti reikia 
lėšų. Lietuvių fondas šiam projektui 
paskyrė tik 1,000 dolerių. Tikimės 
gauti stambesnės paramos iš Lietu
vos kultūros ministerijos. Papildomai 
reikia surinkti bent 10,000-15,000 
dolerių medžiagai rinkti ir kitom 
pradinėms išlaidoms padengti. 

Kviečiame Jus tapti šio albumo 
rėmėjais. Kiekviena auka bus labai 
vertinama. Rėmėjų pavardės bus įra
šytos albume: 

25,00-499,00 dolerių - Aukotojai 
500,00-999,00 dolerių - Rėmėjai 
1,000.00 dolerių ar daugiau -

Garbės rėmėjai 
Paaukoję 50,00 dolerių ar dau

giau gaus po vieną albumo kopiją. 
Čekius prašome rašyti JAV LB 
Kultūros tarybos vardu (LAC, Inc., 
Cultural Affairs Council), siųsti 
adresu: Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės Kultūros taryba 15100 
Interlachen Dr., Suite 526, Silver 
Spring, MD 20906. 

Aukas galima nurašyti nuo 
Amerikos federalinių mokesčių. Vi
siems aukotojams ir rėmėjams at
siųsime atitinkamą pakvitavimą. 
Dėkojame Jums už šio svarbaus lei
dinio parėmimą. 

Algis Lukas 
Atsakingasis redaktorius 

Lietuvių Nekaito Prasidėjimo bažnyčios (Cambridge, Massachusetts) 
skliautai virš pagrindinių durų su lietuvišku įrašu. 

Lietuvių kultūrinis palikimas Amerikoje 
(Lithuanian Cultural Legacy in America) 

Albumo apimtis: 

Išleisti spalvotą, reprezentacinį foto albumą, kuris atspindėtų lietuvių 
kultūrinį palikimą Amerikoje. Albume būtų įtraukti žymiausi lietuvių 
kultūriniai ir religiniai pastatai, skulptūros, koplytstulpiai, paminklai, kai 
kurie meno pavyzdžiai, kultūros centrai ir jaunimo stovyklos. Albume būtų 
trumpai pristatomi lietuvių įsikūrimo Amerikoje istoriniai vaizdai. Albumas 
bus išleistas anglų ir lietuvių kalbomis. Albumą užpildys spalvotos (kai kurios 
juodai-baltos) geros kokybės (fotomeninės) nuotraukos. Bus trumpi aprašy
mai apie pristatomus objektus. Albumo formatas bus 12" x 9", apie 96 ar 120 
puslapių, gero popieriaus, kietų viršelių įrišimas. Manoma išleisti 1,200 
tiražu. 

Albumo tikslas: 

Šio projekto svarba Amerikos lietuviams yra keleriopa: 
1. Amerikos lietuviai yra daug sukūrę ir padarę nemažą įnašą į Amerikos 

kultūrinį gyvenimą. Gaila, bet šiuo metu daug kas nyksta, bažnyčios, vie
nuolynai ir kultūriniai centrai yra uždaromi, paminklai apleidžiami. Yra būti
na tą statybą ir kūrybą, kurią dar turime, įamžinti fotografijose, suglaustame, 
aukštos kokybės albume, kuriuo galėtume pasididžiuoti dabar ir jį palikti ki
toms kartoms. 

2. Albumą galėsime padovanoti politikams, bibliotekoms, mokykloms, 
draugams ir bendradarbiams. Reprezentacinis albumas yra reikalingas, su
tinkant svečius iš Lietuvos, Amerikos ar kitų kraštų. 

Projekto vykdytojai: 

Algis Lukas, JAV LB Amerikos lietuvių kultūrinio paveldo komiteto 
pirmininkas. Komitetas yra JAV LB Kultūros tarybos padalinys. Šiuo metu 
yra sudaromas redakcinis kolektyvas, kuris susidės iš vyriausio, foto ir 
meninio redaktorių bei 6-7 asmenų redakcinės grupės. 

Projekto laikotarpis: 

Projekto įgyvendinimas prasidėjo 2007 metų kovo mėn. Šiuo metu yra 
sudarinėjamas redakcinis kolektyvas. Visą medžiagą spaudai planuojama 
surinkti iki 2007 metų galo. Tikimės, jog finansinėms galimybėms leidžiant, 
albumą galėsime išleisti 2008 metais. 

Šv. Petro lietuvių bažnyčia South Boston. Bažnyčia pastatyta 1904 metais, 
2004 metais Boston arkivyskupo buvo paskelbta uždaryti, bet parapijie
čiai kol kas kovoja dėl jos išlaikymo. 

i euiviu Nekalto Pra~ dėjimo bažnyčios klebonija, Cambridge, Massachu-
«ptts Skpibirnaf sako. kec .:sa baž-Tv-'T,- - j c ^ v . b c V'-r^^o^d^-z 
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Naujas „Varpas" — iš Vilniaus 
ANATOLIIUS KAIRYS 

Kaip visi žinome, pagrindinis 
fizikos dėsnis yra judėjimas. Per 
judėjimą viskas keičiasi: gyvenimas, 
aplinka, daiktai, ideologijos. Pasi
keitė ir metraštis „Varpas". Pirmas 
pasikeitimas — žurnalas leidžiamas 
jau Lietuvoje. Iš ten jis atskubėjo ir 
pas mane. Antras — pasikeitė ir ben
dradarbiai, su labai mažomis išim
timis — visi iš Lietuvos. Klausimai, 
atsakymai, sprendimai, išvados — iš 
Lietuvos. Ir trečias pasikeitimas — 
ideologija. Svarbiausias. Anksčiau 
„Varpas" buvo žinomas kaip liberalų, 
kultūrinio elito kairysis sparnas, 
dabar to „kairumo" nėra nė kvapo. 
Dabartinį „Varpą" galima be jokių 
išimčių laikyti dešiniosios spaudos 
atstovu. Jis skiriasi nuo kitų panašių 
žurnalų vien tuo, kad jame ben
dradarbiauja aukštesnio rango ben
dradarbiai — profesoriai, akade
mikai, ambasadoriai, Seimo nariai, 
daktarai, etc. Laikau už garbę galįs 
pirmas jį pasveikinti su tokiais 
pasikeitimais. 

Siame „Varpo" numeryje tarp 
kitų rašo: prof. G. Česnys, ambasado
rius Vytautas Dambrava, Vyt. Lands
bergis (Seimo narys), Jonas Paben-
dinskas (Seimo narys), Andrius Ku
bilius (Seimo narys), Rasa Juknevi
čienė (Seimo narė). Povilas Jankaus
kas (Seimo narys), Rimantas Dagys 
(Seimo narys) ir kt. Įdomu pastebėti, 
kad visi rašantys yra konservatoriai, 
priklausą Tėvynės sąjungai. O mums 
gerai pažįstama Audronė V Škiudaitė 
davė šiam dvitomiui „Varpui" 25 
proc. visos medžiagos, įskaitant pasi
kalbėjimus su įvairiais asmenimis. 
Tikra žurnalizmo virtuoze. 

Prie naujienų tenka priskirti ir 

kudirkaičių būrelių augimą bei po
puliarumą. Jie veikia daugelyje vidu
rinių mokyklų, vien tik Vilniuje jų 
yra net septyniose gimnazijose, jų 
ideologija pagrindinai skiriasi nuo 
varpininkų prieš daugiau nei 50-70 
metų. Jie turi dvasios vadus, šventi
na vėliavas, yra auklėjami patriotiz
mo ir krikščioniško tikėjimo dvasioje. 
Štai dvi eilutės iš Danutės Blėkienės, 
kudirkaičių vadovės, eilėraščio „Ku-
dirkaičiams" (psl. 223). „Tikėk atei
tim ir maldos didybe, Tegu Dievas 
visur tau padės". 

Nėra mažiausios abejonės, kad 
maždaug po 20 metų Lietuvoje bus 
trys stiprios patriotinės organizaci
jos: ateitininkai, kudirkaičiai ir skau
tai. 

Savo pirmame žodyje redakcinė 
kolegija ilgametį, daugiau nei 40 me
tų redagavusį „Varpą", Antaną Kučį 
visiems amžiams pakėlė į „Garbės re
daktorius", ko jis yra daugiau negu 
vertas. Jo žmona Teresė Povilaitytė-
Kučienė ir toliau lieka „Varpo" admi
nistratore. Žurnalas platinamas Lie
tuvoje ir išeivijoje, kur senųjų varpi
ninkų eilės pastebimai retėja. 

Turinį aprašysiu tik bendromis 
frazėmis, kadangi recenzija būtų per 
ilga. Nors leidinys įdomus ir naujas, 
pažymėsiu tik straipsnių pagrindinę 
mintį ar idėją. 

* * * 

Pirmuoju pasikalbėjimu Škiudai
tė pristato redkolegijos pirmininką 
Gintautą Česnį, žymų mokslininką, 
Vilniaus universiteto Anatomijos, 
Histologijos ir antropologijos profeso
rių. Prof. Česnys supažindina mus su 
histologijos ir antropologijos mokslu. 
Jo teigimu, kalbėti apie rasę nėra ra-
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sizmas, kaip ir kalbėti apie naciją nė- 4,000 metų. Tai būta nežinomų tautų 
ra nacionalizmas. Toliau jis aptaria mišinio, todėl baltai yra mišri kultūra 
Baltų susiformavimą įvykusį prieš ir mišrus tipas. Nukelta \ 8 psl. 

Turėjau ir Jeruzalės Kryžių užsikabinęs ant 
kaklo. Ir tas buvo keturiasdešimt vengriškų du
katų vertės. Buvo auksinė grandinėlė peiliui pri
rišti. Andrius Skarulskis turėjo žiedą ir du portu
galų auksinus, kuriuos buvo įsikišęs į aulą ir nus
lėpęs nuo plėšikų. 

Papasakojau tam įgaliotiniui, kas mums buvo 
atsitikę, ir, siūlydamas tuos daiktus kaip užs

tatą, prašiau duoti mums bent šimtą skutatų, nors 
tie daiktai buvo daug daugiau verti. Lengvai su
tiko. Bet, išmokėjus skolas, atsilyginus palydo
vams, taip pat užeigoje sumokėjus už maistą ir už 
Lorete samdytus arklius, mums visai nieko nebe
liko kelionei. Jau buvome manę siųsti Georgijų Ko-
są pinigų į Veneciją, bet būtų reikėję mažiausiai 
aštuonias dienas laukti jo grįžtant, o užeigos savi
ninkas jau ir taip gąsdino kalėjimu. Tada vėl nuė
jau pas tą patį pirklį, kad mums dar paskolintų kitą 
šimtą skutatų. Nors jis matė, kad visa, ką turė
jome, buvome jam užstatę, ir nors laikė mus dorais 
žmonėmis, tačiau, kaip pats paskui prisipažino, 
nelabai mumis pasitikėjo. Tada jam parodžiau po
piežiaus, karaliaus Stepono ir Venecijos kunigaikš
čio raštus. Iš jų sužinojęs, kas esu (vardą ir pavardę 
jau anksčiau buvo girdėjęs), pamažu pradėjo tikėti 
tuo, kas pasakyta. Be tų, dar jam parodžiau kai 
kurių žymių Venecijos pirklių pasirašytus ir ants
pauduotus raštus, kuriais įpareigojo savo tarnauto
jus Sirijoje, Egipte, Kipre, kad man parūpintų 
pinigų iki keleto tūkstančių cekchinų. Taigi paga
liau jau ėmė daugiau mumis pasitikėti, nes, — kaip 
paskui pats pasisakė, — valdovų išduotuose ir pri
vačiuose raštuose, kur buvo parašyta išmokėti man 
pinigų, mano vardas ir pavardė buvo visai ta pati. 
Todėl davė man ir kitą šimtą skutatų. 

Taip atleidę visai patenkintus savo palydovus, 
išmokėję skolas, atsilyginę už nakvynę, nusisam-
dėme vežimą su keturiais arkliais. 

Kovo dvidešimt septintos dienos rytą išvykęs, 
pietų atvykau į Senogaliją ir ten perėjome per Fa
ną. Lietui palijus, ant kelio buvo purvas, arkliai 
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pervargę, taigi daugiau teko eiti pėstiems nei va
žiuoti. Trečią valandą nakties atvykome į Pezarą. 
Miesto vartai buvo uždaryti, tai pernakvojome 
priemiesčio užeigos namuose. 

Kovo dvidešimt aštuntos dienos rytą atvykome 
į Katoliką (Catholicam), vakare — į Riminį. 

Kovo dvidešimt devintą buvo Paskutinės Vaka
rienės diena. Šv. Sakramentą priėmėme pas 

brolius vienuolius pranciškonus. Tarp jų buvo vie
nas ilgą laiką gyvenęs Jeruzalėje, prie šv. Karsto. 
Paskui tęsėme kelionę į Cezenagą (Caesaenagam), 
o nakčiai atvykome į Raveną. Buvau ketinęs Ve
lykas švęsti Venecijoje, tai ryžausi pašto arkliais 
vykti į Chiozą. Vieną pašto kelio tarpą nuvažiavęs, 
sutikau du kilmingus vokiečius, atvykstančius iš 
Chiozos. Tie pasakė, kad Feraros ir Venecijos že
mių sandūroje užeigos namuose, laikąsi daugiau 
nei trys dešimtys plėšikų, nežinia ko laukiančių. Ir 
italai nepatarė važiuoti tuo keliu. Tvirtino, kad 
tenai dažnai apiplėšia žmones. 

Tada pasukau į kairę, Feraros kunigaikščio Ar-
gentos miesto link, į kurį atvykau trečia pašto ark
lių pamaina dvidešimt antrą valandą. Kadangi iki 
Feraros tebuvo likę tik dvi pašto stotys, tai rytą 
atvykau tenai. Buvo Didysis Šeštadienis, todėl pa
silikau tenai ir Velykų pirmąją dieną. Ji buvo ir 
balandžio mėnesio pirmoji diena. 

BALANDŽIO MĖNUO 

Balandžio antrosios dienos rytą kaip visai nu

sižeminęs nusidėjėlis, išklausęs pamaldų, sėdęs į 
vežimą, atvykau į Frankoliną, paskui Pado upe 
laivu dvidešimt ketvirtą valandą atplaukiau į Lo-
rėją. Buvau nutaręs tenai nakvoti. Bet kadangi į 
užeigos namus pasiųstas tarnas rado tenai keletą 
valkatų, kurie norėjo išmesti jį laukan, o miestelis 
nebuvo uždaromas, dėl to nebenorėjome tenai 
nakvoti. Upeiviai taip pat nepatarė. Taigi, pasi
samdęs laivelį, penktą valandą nakties atvykau į 
Chiozą. 

Balandžio trečią dieną ir trečiąją Velykų 
švenčių dieną, pabuvęs šv. Marijos bažnyčio

je, kur Dievas daug stebuklų padarė pavalgęs iš
plaukiau į Veneciją. Praplaukus Mamalochos uos
tą, kur įsėdau į laivą išvykdamas į Jeruzalę, susto
jau prie šv. Marijos Maloningosios (Santae Mariae 
della Gratia) vienuolyno. Čia buvau priėmęs šv. 
Sakramentą rytą tos dienos, kurią turėjau iškeliau
ti į Šventąją Žemę. Pavalgęs, prieš išvykdamas į 
Veneciją sėsti į laivą, vėl pasiunčiau Dievui savo ne
vertas maldas. Taigi, čia išlipęs aš nevertas padėko
jau Dievui, kad iš savo begalinio gailestingumo tei
kėsi mus šioje piligrimų kelionėje saugoti ir svei
kus, atgal sugrąžinti. 

Čia radau to vienuolyno vyresnįjį tėvą Pom
pėją, savo buvusįjį išpažinčių klausytoją, pamaldų 
ir nekalto gyvenimo senelį. Man išvykstančiam 
buvo įdavęs savo rožančių, kad juo paliesčiau šven
tąsias vietas. Kai jam grąžinau jį, didžiai džiaugėsi. 
Prašiau, kad man leistų kitą rytą iš jo rankų pri
imti šv. Sakramentą. Jis taip padarė. 

Paskui priplaukėme prie miesto. Ten patikrinus 
mūsų dokumentus, kad kas iš maru užkrėstų vietų 
neatvyktų, ir leidus mums išlipti iš laivo, pasisam
dęs valtį, vadinamą gandola, nuplaukiau prie šv. 
Karsto bažnyčios. Tenai padėkojęs Dievui už laimin
gą sugrįžimą, nuvykau į užeigos namus. Čia radau 
Mykolą Konarskį, kurį iš Tripolio buvau išsiuntęs 
su daiktais. Petras Bylina, kurį iš Korkyros buvau 
išsiuntęs su karo laivais, tiktai dešimtą dieną po 
mano atvykimo atplaukė iš Žaros. Bus daugiau. 
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Trečiasis Rytų Europos 
pere inamasis laikotarpis 

Lietuvos keliai tampa mūšio lauku. Eltos nuotr. 

Kruvinasis savaitgalis keliuose 
Vilnius, liepos 23 d. (BNS) — 

Per- tris savaitgalio dienas avarijose 
Lietuvoje žuvo 14 žmonių. Tarp žu
vusiųjų— du paaugliai. Viena avarija 
pasiglemžė užsieniečio gyvybę — 
Šiaulių rajone į griovį nuvažiavus au
tomobiliui žuvo 34 metų Vokietijos 
pilietis. 

Daugiausia aukų nusinešusi ne
laimė įvyko Raseinių rajone sekma
dienio naktį kelios minutės po vidur
nakčio. 

Kelyje Raseiniai — Šilinė kol kas 
nenustatyto asmens vairuojamas au
tomobilis „Opel Vectra" išvažiavęs į 
priešingą eismo juostą įsirėžė į va
žiuojamosios dalies pakraščiu ėjusius 
Gapšių kaimo gyventojus. 

Avarijos metu buvo sužaloti pen
ki žmonės, tarp jų ir trejų metų vai
kas. Dvi sužalotos moterys nuo pa
tirtų traumų mirė vietoje. 

Automobilis, palikęs krūvą du
ženų, nurūko nė nestabtelėjęs. Žmo
nėms iki namų bebuvo likę keli šim
tai metrų. 

Pasak policijos, įtariamas eismo 
įvykio metu vairavęs automobilį 
„Opel Vectra" D.V ieškomas. 

Penktadienį avarijose žuvo du 
žmonės. Šios nelaimės įvyko Mari
jampolės ir Kupiškio rajonuose. 

Šeštadienį ir sekmadienį avarijo
se žuvo po šešis žmones. 

Nelaimės keliuose įvyko Vilniaus 
mieste, Vilniaus, Jonavos, Pasvalio, 

Prienų, Panevėžio, Raseinių Kelmės, 
Tauragės ir Šiaulių rajonuose bei Ma
rijampolės ir Elektrėnų savivaldybių 
teritorijose. 

Statistikos duomenimis, Lietuvo
je kas 11 valandų avarijose keliuose 
žūsta vienas žmogus. Visuomenė ir 
politikai jau seniai pripažino, kad ne
laimės keliuose yra nacionalinė tra
gedija. 

Siekdama mažinti skaudžių 
avarijų skaičių, Vyriausybė pirmadie
nį paskelbė griežtinanti eismo da
lyvių atsakomybę, kontrolę ir numa
to imtis papildomų šviečiamojo bei 
mokomojo pobūdžio priemonių. 

Numatoma įdiegti automatinę 
greičio matavimo sistemos sukūrimo 
koncepciją. Lietuvos keliuose ketina
ma įrengti nuo 100 iki 150 automati
nių greičio matuoklių, kurie dirbs pa
gal specialią programą. 

Daug dėmesio numatoma skirti 
eismo dalyvių mokymui — vairavimo 
įgūdžių formavimui, „rizikingo" vai
ravimo prevencijai. 

Seimas jau pritarė Vyriausybės 
siūlymui sugriežtinti transporto prie
monių savininkų atsakomybę už Ke
lių eismo taisyklių pažeidimus. 

Numatyta transporto priemonės 
savininko (valdytojo) atsakomybė ne 
tik atsisakius nurodyti transporto 
priemonę vairavusį asmenį greičio 
viršijimo atveju, bet ir pasišalinimo iš 
eismo įvykio vietos atveju. 

Prezidentas į kiną nevaikšto 
Vilnius, liepos 23 d. (BNS) — 

Prezidentas Valdas Adamkus teigia 
laisvalaikiu ypač mėgstantis skaityti 
lauke, klausytis klasikinės ir džiazo 
muzikos, tačiau prisipažįsta vengian
tis lankytis kino teatruose ir parduo
tuvėse. 

Prezidentas domisi literatūri
nėmis naujovėmis, skaito lietuvių ir 
anglų kalbomis, ypač mėgsta politinę 
literatūrą bei prisiminimus. 

Prezidentas dienraščiui „Res
publika" teigė mėgstantis įvairią mu
ziką, ypač klasiką ir džiazą, tačiau 
prisipažįsta nesantis Ryčio Cicino 
gerbėjas. 

„Labiausiai vertinu klasiką ir to
kį klasikinį džiazą kaip George 
Gershvvin kūryba. Labai mėgstu in
strumentinę muziką, o, tarkim, Louis 
Armstrong instrumento skambesį at
skiriu nuo kitų jau nuo pirmų mu
zikos akordų — tik jis taip mokėjo 
groti trimitu. Mėgstu ir lietuvių ope
ros atlikėjus — Violetą Urmaną, 
Eduardą Kaniavą, Ireną Milkevičiū
tę. Iš lietuviškos popmuzikos išskir
čiau visų numylėtinį Andrių Mamon
tovą, o dėl Ryčio Cicino — nežinau. 
Vieni dėl jo kraustosi iš proto, bet aš 
tikrai nesikraustyčiau", — teigė V 

Adamkus. 
Šalies vadovas teigia lankydavę-

sis Amerikoje populiariuose lauko ki
no teatruose, tačiau Lietuvoje kino 
teatre sakosi buvęs tik kartą. 

„Kine buvau labai seniai per fil
mo 'Elzė iš Gilijos' premjerą dar vei
kusiame 'Lietuvos' kino teatre. Tai 
pirmas ir paskutinis kartas, kai Lie
tuvoje buvau kine. Kai pagalvoju, kad 
kino teatre pasirodyčiau su septy
niais augalotais apsaugininkais, o 
prie pastato dvi valandas lauktų ke
turi automobiliai, praeina noras susi
ruošti į kiną", — sako V Adamkus. 

Dėl tos pačios priežasties prezi
dentas sako atsisakantis ir išvykų į 
parduotuvę, o pirkiniais pasirūpinti 
leidžiantis žmonai. 

V Adamkus pripažįsta kartais 
susimąstantis apie valdišką savo gy
venimą, tačiau naktimis valstybės 
reikalų teigia nesapnuojantis. 

„Kartais sapnuoju košmarus, bet 
ne Seimą! Tikrai, esu sapnavęs kaž
kokius susimaišiusius siaubingus pa
saulius. Pabusdavau ir stengdavausi 
išsivaduoti iš tų vaizdinių. Dėkui Die
vui, bet per savo prezidentavimo me
tus dar nesu sapnavęs nei Seimo, nei 
premjerų", — pasakojo prezidentas. 

Vilnius, liepos 23 d. (Balsas.lt) 
— 28 valstybės, atsiradusios buvusio 
Rytų bloko teritorijoje - nuo Rusijos 
ir Kazachstano rytuose iki Albanijos, 
Juodkalnijos ir Čekijos vakaruose -
po Berlyno sienos griuvimo ir Sovietų 
sąjungos subyrėjimo išgyveno istori
nes permainas, rašo „International 
Herald Tribūne". Maždaug 1990 m. 
regione prasidėjusios politinės per
mainos savo ruožtu paspartino pe
rėjimą prie kitokio ekonominio mo
delio, daugelyje šių valstybių paskati
nusio ūkio augimą ir pažangą. 

Dienraščio teigimu šiandien Ry
tų Europa ir buvusios Sovietų sąjun
gos respublikos gyvena naujo perei
namojo laikotarpios sąlygomis. Šian
dieninės permainos turėsiančios to
kių pat toli siekiančių pasekmių, kaip 
ir praėjusių 17 metų politiniai bei 
ekonominiai sukrėtimai. 

Šis „trečiasis pereinamasis perio
das" susijęs su sparčiu 400 milijonų 
žmonių, gyvenančių šiose buvusiose 
socialistinėse šalyse, senėjimu. Dėl 
tokios demografinės tendencijos šis 
regionas iki 2025 m. taps vienu iš la
biausiai „nukaršusių" visame pa
saulyje. 

Per artimiausius du dešimtme
čius, sutinkamai su mokslininkų 
prognozėmis, bendras regiono gyven
tojų skaičius sumažės beveik 24 mili
jonais: vien tik Rusija neteks 17 mili
jonų žmonių. Iki 2025 m. nuo 20 iki 
25 proc. devynių Rytų Europos vals
tybių ir buvusių Sovietų sąjungos 
respublikų - nuo Kazachstano iki 
Slovakijos - gyventojų sudarys 65 
metų ir vyresnio amžiaus žmonės. Iki 
2025 m. bosnių, kuriems sukaks dau
giau nei 65 m., skaičius lyginant su 
2000 m. padvigubės. Vidutiniam sta : 

tistiniam slovakui bus 47-eri, tad ši 
šalis užims vieną pirmųjų vietų pa
saulyje pagal gyventojų amžių. 

Šis trečiasis periodas - unikalus 
reiškinys, pastebi „International He
rald Tribūne". Lig šiol naujausioje 
pasaulio istorijoje nebuvo tokios 
situacijos, kad valstybės, kuriose tik 
formuojasi brandūs rinkos ekono
mikos institutai, susidurtų su tokiu 
sparčiu gyventojų senėjimu. Pavyz
džiui, Gruzijoje, kuri, kaip manoma, 
nuo 2000 iki 2025 m. neteks beveik 
penktadalio gyventojų, vienam žmo
gui tenkančios pajamos tokios p a t / 
kaip Ruandoje ar Mozambike. 

Demografinės permainos kartu 
su neužbaigtais ekonominiais pert
varkymais ateityje gali lemti sistemi
nes permainas šių valstybių sociali
nėje ir ekonominėje struktūroje, tei
gia dienraštis. Virš jų jau pakibo 

smarkaus išlaidų socialiniam sekto
riui padidinimo rizika, nes istoriškai 
susiklostę valstybės įsipareigojimai 
mokėti palyginti nemažas pensijas 
vis labiau didėja, o valstybės institu
cijų įtvirtinta rūpinimosi senais 
žmonėmis sistema reikalauja vis di
desnių iždo asignavimų. Be to, šios 
šalys susiduria su ekonomikos augi
mui keliamu pavojumi, nes mažėja 
darbingo amžiaus gyventojų dalis, o 
senstantys mažiau gali atidėti juodai 
dienai. 

Pasaulio banko ataskaitos auto
riai perspėja, kad jei šis perėjimas ne
bus tinkamai vykdomas, jis sukels 
grėsmę regiono ekonominei pažan
gai, o tai, pasak dienraščio, turėtų rū
pėti politikams ir buvusiuose Rytuo
se, ir Vakaruose. 

Gerai bent jau tai, rašo „Inter
national Herald Tribūne", kad dau
guma regiono šalių dar turi laiko iš
spręsti išlaidų didėjimo problemą -
tereikia imtis kryptingų reformų. 
Dienraščio teigimu išlaidų pensiniam 
aprūpinimui didėjimą būtų galima 
gerokai kompensuoti politikos pakei
timais - pavyzdžiui, padidinus išėji
mo į pensiją amžių, kuris šiame re
gione yra labai žemas. Atsižvelgus į 
tai, kad ilgalaikė senyvo amžiaus 
žmonių priežiūra ligoninėse atsieina 
gerokai brangiau, politikai gali su
mažinti išlaidas investuodami j rūpi
nimąsi ilgaamžių sveikata ir vykdy
dami paramos senukus namuose pri-
žiūrintiems žmonėms politiką, teigia 
dienraštis. 

Jei tokia ilgalaikė politika bus 
pradėta vykdyti jau dabar, daugelis 
regiono šalių vis dėlto sugebės sufor
muoti savo biudžetus taip, kad galėtų 
gyventi pagal pajamas pavojaus, kurį 
kelia gyventojų senėjimas, sąlygomis. 
Visas mažėjančio darbuotojų skai
čiaus grėsmes būtų galima sumažinti 
aktyviai imantis darbo našumo didi
nimo priemonių - pavyzdžiui, užbai
gus pradėtą įmonių restruktūrizavi-
mą, įvedus lanksčias sistemas, lei
džiančias darbuotojams mokytis per 
visą savo gyvenimą, o taip pat skati
nant inovacijas. 

Rytų Europos ir buvusios Sovie
tų sąjungos gyventojų senėjimas tu
rėtų rūpėti ir Vakarų Europos politi
kams. Tuo metu, kai Rytų Europos 
gyventojai sensta, o augantis pragy
venimo lygis skatina emigrantus 
grįžti namo, tokios ES Šalys kaip D. 
Britanija, Prancūzija ir Vokietija ne
teks dalies „lenkų santechnikų" -
jaunų išeivių iš Rytų Europos, kurie 
šiandien darbuojasi Londono baruose 
ar Dublino statybų aikštelėse. 

Iki 2025 m. nuo 20 iki 25 proc. devynių Rytų Europos valstybių ir buvusių Sovietų 
sąjungos respublikų gyventojų sudarys 65 metų ir vyresnio amžiaus žmonės. 

http://Balsas.lt
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• • nauįienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Mirė buvęs Afganistano karalius 

Buvęs Afganistano karalius Mohammad Zahir Shah (d) ir JAV prezidentas John 
F. Kennedy. JFK muziejaus nuotr. 

Atkelta iš 1 psl. 
M. Z. Shah Afganistaną valdė 

nuo 1933-iųjų iki 1973-iųjų, kai buvo 
nuverstas nuo sosto. Vėliau jis gy
veno Italijoje, o 2002 metais grįžo į 
tėvynę kaip paprastas pilietis. 

Karalius buvo vadinamas susi
skaldžiusios šalies vienybės simboliu, 
o grįžęs iš tremties buvo pramintas 
„Tautos Tėvu". Kai kurie Afganista
no leidiniai netgi ragino jį dalyvauti 
visuotiniuose rinkimuose ir tapti ša
lies vadovu. 

40 metų Afganistaną valdžiusį 
Zahir Shah 1973 metais nuvertė pus
brolis ir svainis Mohammed Daoud, 
paskelbęs Afganistaną respublika ir 
nutraukęs du šimtmečius trukusį 
Durrani dinastijos valdymą. 

Po valstybės perversmo, kuris 
buvo įvykdytas karaliui atostogau
jant Italijoje, Afganistane kilo tris de
šimtmečius trukę karai. Baiminda
masis žudynių, karalius nutarė gy
venti užsienyje ir išnykti iš dėmesio 
centro. 

M. Daoud vėliau buvo nužudytas 
per perversmą, o 1979 metais į šalį 
įžengus sovietų pajėgoms, kurios tu
rėjo paremti komunistų vyriausybę, 
Afganistanas taikos beveik nebema-

Turkijos rinkimus laimėjo valdančioji partija 
Ankara, liepos 23 d. („Reu-

ters"/BNS) — Turkijos valdančioji 
Teisingumo ir plėtros (AK) partija 
sekmadienį pasiekė užtikrintą rinki
mų pergalę ir gavo mandatą refor
moms, tačiau jos santykiai su pa
saulietišku elitu gali tapti dar labiau 
įtempti. 

Verslą remiančios ir islamiškas 
šaknis turinčios partijos pergalė yra 
moralinis triumfas premjerui Tayyip 
Recep Erdogan, kuris pirmalaikius 
parlamento rinkimus sušaukė pralai
mėjęs kovą su isteblišmentu, įskai
tant armijos generolus, kurie neno
rėjo, kad valstybės vadovu taptų jo 
sąjungininkas buvęs islamistas. 

Visos šalies miestuose T. R. Er
dogan šalininkai šoko ir mojavo di
džiulėmis vėliavomis su partijos em
blema — elektros lempute. 

Suskaičiavus beveik visus balsus 
buvo paskelbta, kad premjero partija 
gavo 47 proc. balsų — maždaug 13 
proc. daugiau nei 2002-aisiais, bet dėl 
vieningesnės opozicijos parlamente 
gaus maždaug 341 vietą iš 550 — 

tė. 
Nors pats M. Z. Shah nerodė en

tuziazmo grįžti į sostą, keli jo šeimos 
nariai pradėjo skleisti idėjas dėl kon
stitucinės monarchijos kaip Britani
joje ar Nyderlanduose, kur karalius 
atlieka simbolinį vaidmenį ir atvirai 
nesikiša į politiką. 

Tris dešimtmečius Italijoje gyve
nęs Afganistano karalius kantriai 
laukė, svajodamas, jog kada nors 
išauš diena, kai jis galės sugrįžti. 

Išvykdamas iš Italijos, jis paža
dėjo sugrįžęs namo jau niekada ne-
beišvykti. „Paskutinius savo gyveni
mo metus norėčiau skirti Afganis
tano žmonėms ir savo šaliai", — teigė 
M. Z. Shah. 

Interviu jis užsiminė, jog grįžta 
su prieštaringais jausmais, žinoda
mas, jog jį pasitiks griuvėsiai ir skur
das. 

„Mano širdyje — du jausmai. 
Pirmasis yra pakylėjimas, jog grįžtu į 
šventąją Afganistano žemę. Tačiau 
mano širdis taip pat liūdi, nes dauge
lio žmonių ir dalykų, kuriuos žinojau, 
ten jau nebėra", — sakė jis. 

Buvusio karaliaus žmona Ho-
maira, kurią jis vedė 1931 metais, mi
rė rengiant sugrįžimą į Afganistaną. 

kiek mažiau nei dabar. 
Kalbėdamas Ankaroje savo šali

ninkams, mojuojantiems raudonomis 
Turkijos vėliavomis ir mėlynomis 
partijos vėliavomis, 53 metų R. T. Er
dogan žadėjo dirbti visų Turkijos 
žmonių labui, nepaisydamas to, kas 
už ką balsavo. 

„Tai pirmas kartas per 52 metus, 
kai valdžioje esanti partija padidino 
savo balsų skaičių antrajai kadenci
jai", — džiūgaujantiems šalininkams 
prie partijos ištaigingos naujosios 
būstinės Ankaroje sakė T. R. Erdo
gan. 

„Rinkimuose nugalėjo demokra
tija, ir žmonės nurodė AK kaip vi
suomenės santarvės centrą", — sakė 
jis, kreipdamasis Į savo šalininkus iš 
AK būstinės Ankaroje balkono. 

„Mes turime bendrą tikslą — pa
versti Turkiją galinga ir klestinčia 
valstybe, ir mes nė per žingsnį neatsi
trauksime nuo jo", — pridūrė jis. 

Drauge jis pabrėžė, kad jo va
dovaujama partija gins pasaulietinius 
Turkijos pagrindus. 

E U R O P A 

GRENOBLIS 
Maždaug 80 lenkų, kurių arti

mieji žuvo per autobuso avariją 
Prancūzijos Alpėse, pirmadienį spe
cialiu reisu atskrido į šios šalies piet
ryčiuose esantį Grenoblį. 26 maldi
ninkų, žuvusių per šią sekmadienį 
įvykusią avariją, giminaičiai turi nu
vykti į pagrindinį vietos laidotuvių 
biurą, o kiti aplankys avariją išgyve
nusius autobuso keleivius, gydomus 
dviejose Grenoblio ligoninėse, ir pa
čią avarijos vietą. Lenkijoje re
gistruotas autobusas, kuriuo aplankę 
vietos katalikų šventovę namo važia
vo 48 lenkų maldininkai ir du vairuo
tojai, sekmadienio rytą, sugedus 
stabdžiams, nulėkė nuo stataus vin
giuoto kelio tarp Gapo ir Grenoblio. 

RYGA 
Nežinomi kompiuterių piratai, 

įsilaužę pirmadienio rytą į Latvijos 
valstybinės policijos tinklalapį, pali
ko jame savo sveikinimą. Valstybinės 
policijos atstovė Zanė Maskalionoka 
papasakojo, kad rytą tinklalapyje ad
resu www.vp.gov.lv nežinomi asme
nys parašė: „Linkime jums geros die-

v 

nos!". Sį tinklalapį sukūrė ir prižiūri 
Valstybinė informacijos tinklų agen
tūra. 

BRIUSELIS 
Europos Sąjunga (ES) pirmadie

nį pradėjo svarbią konferenciją nau
jai Bendrijos reformų sutarčiai iki 
spalio vidurio parengti. Ši sutartis 
dėl itin reikalingų reformų turėtų pa
keisti žlugusią ES konstituciją. Va
dinamosios tarpvyriausybinės kon
ferencijos metu techniniu ir teisiniu 
atžvilgiais bus tobulinamas plataus 
masto susitarimas, kurį ES vadovai 
nuodugniai apsvarstė praėjusį mėne
sį. Darbas buvo pradėtas per trumpą 
ceremoniją, kuriai vadovavo šiuo me
tu ES pirmininkaujantys portugalai. 
Jie taip pat pateikė pirmąjį oficialų 
šio teksto projektą. 

BARSELONA 
Antrajame pagal dydį Ispanijos 

mieste Barselonoje pirmadienį din-

ATLANTIC 

gus elektrai neveikė šviesoforai, sus
tojo metropoliteno traukiniai. Be 
elektros liko didelė miesto dalis, taip 
pat ir ligoninės. Avarijos priežastis — 
du gaisrai, kurių vienas apgadino 
transformatorių, o antras — kitą ko
munalinių paslaugų įmonės „Ende-
sa" objektą, sakė miesto valdžios ats
tovas. Gelbėtojai sulaukė liftuose 
įstrigusių žmonių skambučių. 

mr^tJĘm* m^įUr^k 

KABULAS 
Afganistano pietinėje Helmando 

provincijoje per vieną mūšį JAV va
dovaujami kariai nukovė daugiau 
kaip dvi dešimtis sukilėlių, pirmadie
nį pranešė JAV kariuomenė, pažymė
jusi, kad aukų tarp civilių gyventojų 
nėra. Tačiau vienas vyras, gyvenan
tis mūšio rajone, teigė, kad sekma
dienį per susirėmimus minėtos pro
vincijos Muša Kalos apygardoje žuvo 
mažiausiai aštuoni civiliai gyvento
jai. Vyras teigė, kad aukos, priklau
siusios vienai šeimai, žuvo per JAV 
antskrydį, kuris buvo surengtas mū
šio metu. Provincijos pareigūnai kal
bėti su žiniasklaida apie šį incidentą 
atsisakė. 

ALMATA 
Kazachų rašmenims pereiti iš 

kirilicos į lotyniškąjį raidyną reikės 
maždaug 15 metų. Tokia nuomonė 
išdėstyta analitinėje pažymoje, kurią 
parengė Kazachstano švietimo ir 
mokslo ministerija. „Jeigu bus priim
tas politinis sprendimas, kad būtina 
pereiti į lotyniškąjį raidyną, šis pro
cesas turi būti ilgalaikis ir apimti 12-
15 metų ir daugiau, nes reikia perra
šyti kitais rašmenimis visą grožinę ir 
mokslinę literatūrą", — pažymima 
ministerijos ekspertų išvadoje. 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGDADAS 
JAV ambasada Bagdade pirma

dienį patvirtino, kad jos vadovas šią 
savaitę su Irano ambasadoriumi Ira
ke dalyvaus tiesioginėse derybose dėl 
saugumo padėties karo krečiamoje 
šalyje. „Taip, galiu patvirtinti, kad 
ambasadorius Ryan Crocker daly
vaus trišalėse derybose, kuriose taip 
pat dalyvaus Irano ambasadorius", 
— teigė JAV ambasados atstovas 
spaudai Philip Reeker. 

1-800-775-SEND 
www.atIanttcexpresscorp.com 

Ocea. 
Kroviniu gabenimas 
laivu i visas pasaulio safis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. 

Aulo AlrFrelgto y 
AutofT-cbiiiu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

SmaM Packa Truckfaįį 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje. 
EsttĮOįS Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgevlew, IL 60455 TeL 1 708S99-9680 
Fax. ? 70S-599-96B2 Ttl. 1 S00-77S-7363 
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Naujas „Varpas" — iš Vilniaus 
Atkelta iš 5 psl. Straipsnis grynai 
mokslinis ir eiliniam skaitytojui gali 
būti neįkandamas. 

Išeivijai gerai pažįstamas amba
sadorius Vytautas Dambrava rašo 
apie Ribbentropo-Molotovo pakto už
kulisius, nusikaltimus, slaptus me
lus. Nors esame daug skaitę apie šį 
paktą, Dambravos apybraiža padvel
kia naujumu ir dar nežinomais fak
tais, tokiais kaip sutarties eiga, pasi
rašymo detalės ir kt. Ilgus metus dir
bęs JAV ambasadose, autorius, ma
tyti, skaitė šios nelemtos sutarties 
originalus arba kalbėjosi su šia sutar
timi gerai susipažinusiais asmenimis. 
Straipsnis yra šviežias ir aktualus 
net ir šiandien. 

Vytautas Landsbergis pateikė 
pranešimą, skaitytą tarptautinėje 
konferencijoje apie santykius tarp 
Baltarusijos ir Rusijos. Tarp daugy
bės įdomių svarstymų yra tokia pra
našystė: „Einantys kartu su Putinu 
jau treniruojasi muštynėse su einan
čiais be Putino" (p. 24). 

Jonas Pabedinskas straipsnyje 
„Fanatikų pavojus pasauliui" prog
nozuoja, šalia kitų vertingų pastabų, 
kad „naftos šaltiniai gali pakliūti į fa
natikų rankas" (p. 28). 

Julius Šmulkštys rašo apie parti
jas ir jų ideologiją Lietuvoje, kurios 
kaip tokios nėra. Tačiau autorius to
kią situaciją pateisina: „Lietuvoje 
ideologijų primityvumas gali būti 
paaiškinamas mūsų partijų jaunat
ve" (p. 29). Akivaizdi tiesa. 

Andrius Kubilius „Kodėl valdžia 
nemyli provincijos" nurodo, kad val
dančiosios partijos viską daro savo 
naudai: kuo provincija skurdesnė, 
tuo joms lengviau laimėti rinkimus. 

Bronius Nainys, žymiausias išei
vijos politinių įvykių komentatorius, 
savo ilgame straipsnyje „Septyniolika 
metų - minus 400,000" apžvelgia da
bartinę Lietuvos valstybę ir ją val
dančių partijų santykius, pasiekimus, 
rezutatus. O rezultatai labai liūdni ir 
skaudūs. Gyventojų mažėja, turtas 
mažėja, gerovė mažėja, pasitikėjimas 
valdžia mažėja. „Lietuvoje 10 proc. 
žmonių gyvena gerai, 10 proc. neblo
gai, o 80 proc. gyvena blogai arba la
bai blogai" (p. 41). Esą pusė gyvento
jų pasiilgę rusų, nes prie jų buvo ge
riau, „Jeigu taip, tai sausio 13, vasa
rio 16 ir kovo 11... nustoja savo pras
mės (ten pat). Reikia pačiam per
skaityti visą straipsnį, kad supras
tum jo vertę ir aktualumą. 

Rasa Juknevičienė teigia, kad 
„Neišspręstos praeities problemos 
gali tapti pavojingos ateičiai." Tokios 
yra šių dienų aktualijos. „Svarbi ir 
dabartis, ne tik praeitis, todėl kad 
specialiosios tarnybos Rusijoje per
ėmė KGB stilių ir KGB metodus (p. 
51). Ji pateikia aiškų vaizdą, kaip Sei
mas kovoja su tikromis ir netikromis 
dvasiomis. 

Antras Vyt. Landsbergio straips
nis „Parodymai matantiems" yra pla
tesnis aiškinimas apie Juro Abroma
vičiaus nužudymo tyrimus ir 1993 
metų įvykius. 

Donatas Jankauskas straipsnyje 
„Baltijos Asamblėjos vėl tapo aktua
lios" aprašo asamblėjų posėdžius, jų 
darbą ir eigą. 

Rimantas Jonas Dagys yra kalbi
namas Škiudaitės apie korupcijos 
indeksą. Plačiau aiškinama korupcija 
ir antikorupcija, arba kodėl dešinieji 
parėmė kairiųjų vyriausybę ir pan. 
Konkrečių atsakymų Dagys neduo
da. 

Edmundo Pupinio „Žmonės pa
tys turi kurti savo gyvenimą" svars
tymai aktualūs, tačiau sunkiai įgy
vendinami, kadangi partijos siekia 
skirtingų tikslų tiek miestuose, tiek 
kaimuose. Viena Tėvynės sąjunga to 
neįstengia padaryti. Visi geri suma
nymai tuoj pasibaigia, kai per rinki
mus savivaldybės postus užima kiti 
žmonės. 

Prof. Arimantas Dumčius kalba 
apie sveikatą straipsnyje „Sveikatos 
priežiūros sistemos struktūrinės re
formos metmenys". Lieka jam palin
kėti, kad tą reformą pasisektų 
įvykdyti. Skaitytojai žino, kiek buvo 
įvairių reformų ir kiek jų įgyvendin
ta. Bus, bus, bus, bet jų kaip nėra, 
taip nėra. 

Škiudaitės pokalbyje su Seimo 
nariu Ramūnu Garbaravičiumi tema 
„Pasaulio energetiniai poreikiai 
auga, o resursai nedidėja" paskutinis 
klausimas: „Kaip jūs vertinate 'Ma
žeikių naftos' pirkimą, kas nauja, 
siekiant sumažinti priklausomumą 
nuo Rusijos", sulaukė tokių atsaky
mų: „Kalbant primityviai, politikai 
Lietuvoje dalijasi į dvi stovyklas — 
vieni iš baimės daro viską, kad tik 
Rusija nesupyktų, kiti, taip pat bijo
dami, viską daro priešingai" (p. 86). 
Čia komentarų nereikia. 

Algimantas Zolubas straipsnyje 
„Lietuvoje per mažai politinio raštin
gumo pamokų" duoda labai gerus pa
tarimus partijai ir vyriausybei. „Tei
sus buvo popiežius Jonas Paulius II, 
kai 1993 m. apsilankęs Lietuvoje, vie
tinius lenkus vadino lenkiškos kilmės 
lietuviais ir neteisūs tie lenkai, ku
rie, būdami Lietuvos piliečiais, save 
vadino lenkais (poliaki na Litvie), 
tarsi čia jie tik svečiuojasi" (p. 87). 
Straipsnis trumputis, bet labai kon
kretus. 

Dr. Algirdas Kanauka siūlo, kaip 
pakeisti Lietuvos valdymą. Čia jis pa
žeria nemažai originalių minčių, kaip 
būtų galima pertvarkyti Lietuvos Sei
mą ir vyriausybę. Kai kurios pastabos 
yra tiesiog humoristinės. Vienas Sei
mo narys išsitarė, kad jam „pasisekė 
pakliūti į Seimą tiesiog kaip aklai viš
tai grūdas" (p. 90). Kada balsuojama 
už partijas, tada į Seimą patenka 
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AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
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žmonės pagal sąrašus, neturį nė ma
žiausio supratimo apie Seimą ar jo 
funkcijas. Autorius siūlo Seimo narių 
skaičių sumažinti iki 71 nario. 

Dr. Kazys Karvelis straipsnyje 
„ekologinis žemės ūkis šiandieninėje 
Lietuvoje" informuoja mus apie prob
lemas norintiems tokį ūkį pradėti. 
Valdžia apsunkina tokių ūkių kū
rimą, taisyklės dažnai keičiamos. 
Terminas „ekoagra" yra virtęs keiks
mažodžiu. Gaila, kad autorius nepa
aiškina, kas iš tikrųjų yra tas „eko
loginis ūkis" ir kuo jis skiriasi nuo 
mums žinomų kaimo ūkių. Pats žodis 
irgi svetimas - turėtų būti koks nors 
aiškesnis lietuviškas terminas. 

Kęstutis Škiudas taršo „Gaz-
prom milžiną su didelėmis ambici
jomis". Tai straipsnis apie dujas ir 
naftą bei šių produktų įtaką viso pa
saulio politikai. „Gazprom" tiek 
energijos ir išteklių, idant galėtų 
tokią kovą laimėti, neturi. Tenka 
laukti, kas iš viso to triukšmo išeis. 

Keturi klaipėdiškiai, Aukščiau
siosios Tarybos Atkuriamojo Seimo 
deputatai: dr. Zita Sličytė, dr. Stasys 
Malkevičius, Petras Giniotas ir Liud
vikas Narcizas Rasimavičius - visi 
pagrįstai atitaiso Istorijos instituto 
direktoriaus A. Nikžentaičio klaidin
gus pareiškimus, neteisingai perraši-
nėjančius Lietuvos istoriją. Straips
nis netikėtas tuo, kad tokią netiesą 
skelbia Lietuvos istorijos institutas. 
Sis straipsnis turėtų būti žinomas 
platesnei mūsų visuomenei. 

GYVENIMAS IR IDĖJOS 

Čia pateikiamas išsamus Škiu
daitės pasikalbėjimas su buvusiu disi
dentu Albinu Vaičiūnu. 

Kun. Algirdas Paliokas, SJ, 
straipsnyje „Negirdėta tautos likimo 
priežastis" savo įdomius samprotavi
mus baigia klausimu: „Ar galėtume 
tvirtinti, kad Lietuvoje ir pasaulyje 
Dievas mažiau įžeidinėjamas nei 
1917 metais? Tuomet žmonija nepa
sitaisė ir ją ištiko Antrasis pasaulinis 
karas. Ar dabar ji jau pasitaisė?" 

Dr. Algirdas Kanauka gana ilgoje 
istorijoje „Karo pokyčio iššūkis: lyde
rio ugdymas" pristato visuomenei du 
tautai nusipelniusius kariškius: A. 
Kanauka ir A. Alonderį. / 

Irena Vida Kaziūnaitė kalba apie 
„Lietuvos knygnešių žygdarbius". 
Plačiau sustoja prie knygnešių Ka-
ziūnų giminės iš Geidžiūnų kaimo. 
Savo straipsnį ji paįvairina istori
nėmis nuotraukomis. Jos aprašą pa
pildo Skiudaitė rašiniu apie būtiny
bę apsaugoti išeivijos kultūros pa
veldą. 

Dr. Algirdas Girininkas siūlo 
mokslinį straipsnį - „Piliakalnius lie
tuvių protėviai pradėjo pilti prieš tai 
išbandę gyvenimą ant vandens", ku
rios yra apie senovės lietuvių gyve
nimą prieš 6,000-6,300 metų. Straips
nis mokslinis, jį skaityti tikra atgai
va, nes šiek tiek atsitrauki nuo šian
dieninių aktualijų. 

Nijolės Jankutės reportažas „At
virukai iš Vašingtono" perspausdin
tas iš dienraščio „Draugas" 1990 m. 
laidos. 

Skiudaitė pasakoja paskutiniojo 
Lietuvos garlaivio vėliavos ir jos sau
gotojo istoriją. 

MŪSŲ LITERATŪROJE 

Vytautas Landsbergis paberia 12 
eilėraščių iš praėjusiais metais išleis
tos eilėraščių knygos vaikams. Skiu
daitė jautriai ir jausmingai recenzuo
ja prelato Igno Urbono prisiminimų 
knygą „Ilga mano kelionė", išleistą 
2006 m. Lietuvoje (Kaune „Alytaus 
naujienos"). 

Po to Škiudaitės platus aprašy
mas apie varpininko Motiejaus Čepo 
gyvenimą, jo patriotinę ir visuomeni
nę veiklą. M. Čepas, „visada buvęs 
teisybės pusėje", artimai bendradar
biavo su dr. Vincu Kudirka ir kitais 
ano meto patriotais. Skiudaitė siūlo 
kokiu nors būdu „įamžinti Motiejaus 
Čepo atminimą". 

„Prisiminimuose" A. Skiudaitė 
pateikė reportažą apie kun. Mykolo 
Krupavičiaus palaikų perkėlimą iš 
Čikagos į Lietuvą ir palaidojimą Kau
no Prisikėlimo bažnyčioje. Toliau 
Prano Povilaičio kalba iškilmingame 
Seimo posėdyje apie kun. M. Kru
pavičių. Joje sakoma, kad prelatas M. 
Krupavičius dažnai ir jausmingai 
kartodavo Maironio žodžius „Leiskit 
į Tėvynę, leiskit pas savus". Dr. Elena 
Neniškytė, Algimantas Katilius, Pra
nas Povilaitis kalba apie prelatą My
kolą Krupavičių. 

Gana ilgas Škiudaitės reportažas 
apie Aukštaitijos partizanų kelius. 
Reportažas išsamus ir jaudinančiai 
parašytas, malonu jį skaityti. „Bijau 
vieno, kad mano tauta atminties ne
prarastų" - rašo ekskursijos vadovas 
Algirdas Blažys. 

Jonas Žebrauskas straipsnyje 
„Didysis miškininkas" prisimena An
tano Rukuižos 120-ąsias gimimo me
tines. Straipsnis perspausdintas iš 
„Dirvos" savaitraščio prieš 14 metų. 

Albinas Vaičiūnas rašo apie poetą 
ir teisininką Praną Lembertą jo 110 
metų gimimo ir 40 metų mirties su
kakčių progomis. Įdėta graži jauno 
poeto nuotrauka. 

Danutės Blėkienės, kudirkaičių 
v 

vadovės, straipsnis „Širdies vaivo
rykštė Lietuvos kudirkaičiams" yra 
apie kudirkaičių veiklą ir 4 eilėraščiai 
dedikuoti kudirkaičiams. 

Skiudaitė prisimena pernai Le-
mont mirusį varpininką Anicetą Gri
nių ir prof. A. Dumčiaus senelį Petrą 
Dumčių, kurio vardu dabar pavadin
ta Geidžiūnų miestelio mokykla. 
Petras Dumčius šią mokyklą įsteigė. 

Pabaigai Garbės redaktorius 
Ant. Kučys perspausdina savo straip
snį „Iš varpininkų istorijos: Studentų 
varpininkų Žalgiris korporacija". Iš 
„Lietuvos žinių", 1940 m. vasario 3 d. 
Po jo eina ilgas „Varpo" aukotojų są
rašas. 

Metrika: „Varpas", žurnalas tautos 
ir žmogaus laisvei, tautinei kultūrai ir lie
tuvybei skleisti. Nr. 39-40, 2006-2007 m., 
Garbės redaktorius Antanas Kučys, red
kolegija: prof. Gintautas Česnys (pirmi
ninkas), prof. Adomas Butrimas, prof. 
Arimantas Dumčius, dr. Algirdas V. 
Kanauka, Albinas Vaičiūnas, adminis
tratorė Teresė Povilaitytė-Kučienė, 
13530 Star Lane, Lemont, Illinois, 60439-
4738, kaina 10 dol. Viršelyje varpų mozai
ka „Varpas", Kudirkos Naumiesčio mu
ziejaus fojė. Dailininkas Audrius Tamo
šaitis, fundatoriai Inga ir Alfonsas 
Tumai iš California, JAV. 

"•i ' wwww*mt*m*mmmmm 
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Akių ligos 

Prinokusiose miško uogose 
- sveikata 

Miško uogose, ypač gerai pri
nokusiose, gausu antioksidantų, ku
rie apsaugo žmogaus organizmą nuo 
daugelio ligų. Antioksidantai sulaiko 
kenksmingus laisvuosius radikalus, 
kurie sudaro palankias sąlygas šir
dies ligoms, vėžiui ir kitiems sveika
tos sutrikimams atsirasti. 

Mėlynėse - ne t ik vi taminai 

Miškuose užderėjus uogoms, yra 
puiki proga pabandyti įveikti užsitę
susius negalavimus, sustiprinti savo 
sveikatą ir prikaupti reikiamų me
džiagų atsargų žiemai. 

Mėlynėse yra angliavandenių, 
pektino, organinių rūgščių, tanidų, 
vitamino C, P, BĮ, B2, PP, karotino, 
mineralinių druskų, eterinio alie
jaus. 

Uogose gausu anticianinų, pačių 
stipriausių iš visų natūralių antiok
sidantų, kurie padeda kūno ląstelėms 
atsinaujinti. Valgant mėlynių, suma
žėja uždegiminių procesų tikimybė. 

Nuo žarnyno - iki regėjimo 

Mėlynės padeda kompleksiškai 
gydyti ūmias ir lėtines virškinamojo 
trakto ligas, viduriavimą, nes jų ta-
nidinės medžiagos slopina uždegi
mus, sulipdo gleivinės paviršiuje 
esančias baltymines medžiagas. Žar
nyno paviršiuje susidariusi plėvelė 
apsaugo ląsteles nuo nuolatinio dir
ginimo, taip pat mažina žarnyno 
peristaltiką, uždegimus, skausmus, 
gerina virškinimą. Uogų pektinai 

PASLAUGOS 

absorbuoja žarnyne esančias toksines 
medžiagas, mažina rūgimo ir puvimo 
procesus, kartu su organinėmis rūgš
timis gerina žarnyno florą ir veiklą. 

Mėlynėse yra tam tikrų medžia
gų kompleksas, gerinantis regėjimą, 
tinka sergant glaukoma, podagra, 
reumatu. 

Esant burnos gleivinės uždegi
mams, mėlynių uogų sultimis ska
laujamos dantenos, burnos ertmė, 
ryklė. 

Lapai irgi gydo 

Mėlynių lapų užpilas (valgomasis 
šaukštas susmulkintų lapų užpliko
mas stikline vandens) tinka sergant 
šlapimo pūslės uždegimu, tulžies ir 
šlapimtakių akmenlige. 

Nustatyta, kad biologiškai akty
vios mėlynių medžiagos mažina cuk
raus kiekį kraujyje, tad jos padeda 
gydyti cukrinį diabetą. 

Liaudies medicina pataria gerti 
mėlynių lapų arbatą nuo kosulio, 
cukraligės, pykinimo, skrandžio 
skausmų, šlapimtakių uždegimo, 
viduriavimo, kraujavimo. Mėlynių 
uogų ir lapų užpilas neišgydo infek
cinės kilmės viduriavimo. 

Salina cholesteroli 

Žemuogės - labai vertingos gy
domosios uogos. Jose yra cukraus, 
organinių rūgščių (citrinos, obuolių, 
salicilo, gintaro, fosforo, vyno ir kt.), 
pektinų, ląstelienos, vitaminų C, B9, 
BĮ, B2, E, K, P, karotino, eterinio 
aliejaus, flavonoidų, fitoncidų, mi
neralinių druskų (kalio, natrio, mag
nio, fosforo, kalcio, geležies). 

Šios uogos vartojamos peršalus, 
nusilpus, sergant širdies ir krauja
gyslių, kepenų, inkstų ligomis, taip 
pat kaip gausus vitamino C šaltinis. 
Ypač daug vitamino C susikaupia 
žemuogių lapuose. 

Šviežios uogos turi daug geležies, 
todėl jų patariama valgyti sergant 
mažakraujyste. 

'JV 

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 West 95th St, 

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

SKELBIMŲ 
SKYRIAUS 

TEL 773-585-9500 

ARAS ŽLiOBA, M.D. 
AKIŲ LIGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

)oliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

DR. ŽIBUTt ZAPARACKA5 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, 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 KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo ligos 

EUGENE C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prienamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba Betuviškai. 

4647 VV. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. vVashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tei. 708-422-6260. 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
7BKI DALIAS PRUNSKiS, MD 

V1KDUGAR,MD 
Illinois Pain Institute 

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

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

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

Dažnai žemuogės vartojamos 
kaip organizmo stiprinamoji priemo
nė, taip pat žarnyno veiklai regu
liuoti. Žemuogės mažina žarnyno pu
vimo procesus, padeda iš organizmo 
pasalinti įvairias kenksmingas (nuo
dingas) medžiagas ir cholesterolį. 
Žemuogės padeda sergant skrandžio 
ir tulžies latakų ligomis. 

Kovoja su blogu kvapu 
v 

Žemuogės turi fitoncidų, kurie 
naikina daugelį ligas sukeliančių 
mikrobų. Jų sultimis ir užpilu ska
laujama burna ir gerklė, jei yra 
gleivinės uždegimas, blogas kvapas iš 
burnos. 

Žemuogės padeda nuo hemoro-
jaus, tuberkuliozės, cukrinio diabeto. 

Lapų užpilas retina ir stiprina 
širdies susitraukimų ritmą, plečia 
kraujagysles, didina gimdos tonusą. 
Lapų ir uogų užpilas geriamas karš
čiui mažinti, šlapimo išskyrimui 
skatinti, sergant podagra, taip pat 
kaip vitaminų šaltinis. 

Naikina strazdanas 

Lapų užpilas ir šviežios uogos 
tinka veido kosmetikai. Riebiai, 
išsiplėtusiomis poromis odai ruošia
mos žemuogių kaukės. 

Šviežių uogų sultimis vilgoma 
strazdanota, dėmėta ir spuoguota 
oda. Lapų nuoviru gydomas išbėri
mas, dedervinės. 

Kai kurie žmonės žemuogėms 
yra alergiški. Atsiradus dilgėlinei, 
odos niežuliui, reikia šių uogų at
sisakyti. 

Bruknės t inka n e visiems 

Vasaros pabaigoje ir rudenį at-
sirasiančios spanguolės ir bruknės 
yra ypač vertingos, nes jose yra 
vitaminų C, P, BĮ, B2, PP, karotino, 
pektininių, mineralinių medžiagų 
(kalio, kalcio, fosforo, mangano, ge
ležies ir kt.), organinių rūgščių 
(benzoinė ir kt.). Valgyti patariama 
prisirpusias uogas, nes neprisir-
pusiose uogose šių vertingų medžiagų 
yra daug mažiau. 

Spanguolės bei bruknės pasižymi 
antibakteriniu poveikiu, vartojamos 
šlapimo takų infekcijų, akmenligės 
gydymui, gerina virškinimą, toni
zuoja organizmą. 

Bruknių lapų arbata, kaip pa
galbinė priemonė, gali būti vartojama 
reumatui, podagrai, artritui, poliar-
tritui gydyti. 

Bruknių negalima vartoti aler
giškiems asmenims, kuriems padi
dėjęs skrandžio sulčių rūgštingu
mas, sutrikusi vandens ir elektrolitų 
apykaita. 

Specialistai uogas pataria valgyti 
šviežias arba šaldytas, nes verdant 
suyra dalis antioksidantų. Pakelėse 
augančiose miško uogose kaupiasi 
sunkieji metalai, kancerogeninės ir 
kitos kenksmingos medžiagos, todėl 
jas reikėtų rinkti toliau nuo kelio. 

Tėja Jokim aite 

„Klaipėda" 

http://www.illinoispain.com
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Karštą vasaros dieną smagu prie fontano. 
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Senojo Long Grove kiemeliai. 

ApictllIvyivH© 
Long Grove 

LAIMA APANAVICIENE 

Vasara... Atostogų metas, deja... 
kas atostogauja, o kas dirba...Tačiau 
yra dar šeštadieniai, sekmadieniai. 
Siūlau vienos dienos kelionę į Čika
gos šiaurės vakaruose esantį Long 
Grove miestelį. Tikrai nepasigai
lėsite. Pati tuo įsitikinau. 

Nedidelis miestelis žinomas jau 
nuo 1830-ųjų, kai Atlantą perplaukę 
žemdirbiai ir amatininkai iš Vokie
tijos nutarė čia įsikurti. 

Žmones viliojo derlingos žemės, 
kokybiškas vanduo, augmenija ir, 
žinoma, geras susisiekimas su kaimy
nais (netoliese buvo geležinkelis). 
Apylinkėse augantys ąžuolai ir kiti 
medžiai suteikė galimybę pigiai ir 
greitai statytis namus. Salia esančiu 
šalia geležinkeliu galėjai savo užau
gintus produktus nuvežti į Čikagą, 
Wisconsin, Lake Michigan, o iš ten 
atsivežti reikalingų prekių sau. 

Ir šiomis dienomis išlikę mieste
lyje namai dar vadinami buvusiųjų 
savininkų vardais, nors senųjų kal
vių, malūnų, pieninių seniai nėra. 
Šiuose pastatuose įsikūrė per 80 
įvairiausių meno, drabužių, antikva
rinių daiktų parduotuvėlių arba 
restoranėlių. Visuose namuose sten
giamasi palaikyti buvusių namų 
dvasią. Tik vienintelė bažnyčia, pas
tatyta 1840-aisiais, nepakeitė savo 
paskirties. Joje ir šiomis dienomis 
tebevyksta pamaldos. 

Pravažiavę dengtą tiltą (Covered 
Bridge) patenkame į senąją Ameriką, 
kurioje smagu pasivaikščioti, apžiū
rėti pastatus, gražiai sutvarkytus 
parkelius, juose esančias skulptūras, 
nusipirkti suvenyrų arba tiesiog 
pasėdėti prie fontano, papietauti 
buvusiame malūne. Dauguma par
duotuvių dirba ištisus metus nuo 11 
vai. r. iki 5 vai. p. p. Čia rasite įvai
riausių tautų suvenyrų parduotuvių. 
Tarp jų - latvių įkurtą parduotuvę 
,,Amberland Artisans" (44 Robert 
Parker Coffin Rd.), kurioje galite nu
sipirkti ir lietuvių menininkų -
Alvydo Pakarklio, Ksavero Slavinsko 
ir kt. autorių darbų. 

Norite pasmaguriauti šokoladu, 
kuris gaminamas pagal senovinį 
receptą? Long Grove Confectionery 

Co. galite ne tik pasmaguriauti, bet ir 
sužinoti šokolado gaminimo paslap
tis. Kaip tai daroma, pamatyti galite 
1 vai. trukmės ekskursijoje. Paskam
binkite tel. 1-888-459-3100 ir užsir
ašykite ekskursijai. Ekskursijos kai
na - 2 dol. žmogui. 

Mane sudomino,, Olive Tap" par
duotuvė, kurioje galima ne tik rasti 
nesuskaičiuojamą daugybę aliejaus 
rūšių, bet ir jų paragauti, sužinoti, 
kuo alyvuogių aliejai skiriasi vienas 
nuo kito ir nusipirkti patikusią rūšį. 
Na, o jei mėgstate amerikietišką 
,,pie", būtinai apsilankykite „Apple 
Haus", kur galėsite paragauti ameri
kietiškų kepinių. 

Esate įvairiausių renginių mėgė
jai - atvykite dienomis, kai čia vyksta 
koncertai, festivaliai. Štai rugpjūčio 
4-5 dienomis vyks festivalis „Graikų 
dienos", o rugpjūčio 18-19 dienomis -
meno festivalis. Rugsėjo 1-3 dienomis 
- airių dienos, o to paties mėnesio 8-
9 dienomis galėsite paragauti vyno. 
Spalio 5-7 dienomis vyks obuolių fes
tivalis. Jo metu ne tik paragausite 
pyragų su obuoliais, obuolienių, bet 
ir galėsite nusipirkti jums patikusių 
rūšių obuolių. 

Vyksta čia ir muzikos festivaliai. 
Daug renginių, koncertų, parodų 
galite pamatyti ar išgirsti ir aplink
iniuose Long Grove rajonuose. Štai 
netoliese esančiame Vernon Hills 
galite aplankyti botanikos sodą ir 
„The Cuneo Museum"; Highland 
Park vyksta visiems gerai žinomi 
Ravinia festivalio koncertai; Waucon-
da yra įsikūręs „Lake County Dis-
covery Museum". 

Tad smagios jums kelionės ir 
geros dienos. 

Nuvažiuoti į Grove galite iš šiau
rės: 1-94 iki išvažiavimo Route 22. 
Važiuoti į vakarus iki Route 83 (maž
daug 6 mylios) ir sukti į kairę. 
Privažiavus trečią šviesoforą sukti į 
dešinę (Robert Parker Coffin Rd.). 
Stovėjimo aikštelė bus jūsų kairėje. 

Iš rytų: Lake-Cook Rd. Iki Route 
83. Sukti į dešinę ir važiuoti iki Route 
53. Sukti į kairę ir prie pirmo švie
soforo sukti į dešinę (Old Mc-Henry 
Rd. stovėjimo aikštelė bus jūsų 
dešinėje). 

Senajame maiūne dabar įsikūrusi kavine 

Mark Lundeen ..Popietė parke' 
Kiekvienas namas turi savo stilių. Laimos Apanavičiencs ^uotrauKos 
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A t A 
AGOTA VALAITIENĖ 

Jau praėjo vieneri metai, kai 2006 m. rugpjūčio 6 d. 
į Viešpaties Namus sugrįžo mūsų mylima Mamutė, 
Močiutė ir Promočiutė. 

Šią liūdną sukaktį minint, šv. Mišios bus atnašau-
v 

jamos šeštadienį, liepos 28 d. 9 v. r. Svč. M. Marijos Gi-
mimo bažnyčioje, Marąuette Park. Sv. Mišias atnašaus 

v 

kun. dr. Arvydas Zygas. 
Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už Močiutės sielą. 
Nuliūdę -

Irena Polikaitienė su šeima, 
Jonas Remigijus Valaitis su šeima ir 

Regina Zvinakienė su šeima 

KRISTUS IR VYNAS 
Kristus vynui rodė ypatingą 

pagarbą! Viešpats yra pasakęs: „Aš 
esu tikrasis vynmedis" (Jn 15:1). 

Jis sakė, kad taurėje esantis 
raudonas vynas — tai Jo kraujas (Mt 
26:28; Mk 14:24; Lk 22:20). 

Įdomu, kad Jis yra sakęs, jog 
vyno bus ir danguje! (Mt 26:29; 
Mkl4:25; Lk 22:18, 30). Tai mums 
primena islamo tikėjimo panašumą... 

Kanos vestuvėse pristigus vyno, 

Kristus padarė stebuklą: vandeni, 
esantį šešiuose dideliuose induose, 
kuriuose telpa net po du ar tris sai
kus, jis pavertė į aukštos kokybės 
vyną! (Jn 2:6). Tų talpių indų buvo 
ne vienas, bet net 6 indai! Viso tai 
buvo apie 50 litrų vyno. 

Pastaba: 
Vienas saikas — tai šešių gorčių 

talpa. 
Vienas gorčius — lygus 2,8 litro. 

ANT SAULES 
Kartą susitiko astronautai ir kos

monautai. 
Astronautai pradėjo girtis: 
„Mes nusileidome ant mėnulio!" 
Kosmonautai sarkastiškai atsi

liepė: 
„Big deal... O mes nusileisime 

ant saulės!" 

Astronautai nusišypsojo ir už
klausė: 

„Kaip ten nusileisite?! Juk su
degsite!" 

Kosmonautai išdidžiai paaiškino: 
„Mes nesudegsime, nes ant sau

lės nusileisime naktį!" 

KADA ATSIRADO ŽEMĖS 
GAUBLYS? 

Gaublys — (lot. globus) yra 
rutulys, geogr. rutulinis žemėla
pis. 

Pirmuosius gaublius ėmė gamin
ti Archimedas, gimęs Sicilijoje 287 
metais prieš Kristų. Jis buvo nužudy
tas 212 metais prieš Kristų. 

Gr. C. Ptolemėjas, gyvenęs I—II 
amžiuje po Kristaus, manė, kad visa
tos centras yra žemė. Ši klaidinga 
nuomonė išsilaikė net iki XVI šimt
mečio. 

Lenkas M. Kopernikas (1473— 
1543) irgi klydo — jis saulę nukėlė į 
visatos centrą. Jis savo įsivaizduotą 
sistemą aprašė 1530 metais, bet to 
viešai neskelbė, nes bijojo Bažnyčios 
hierarchų. Tik prieš pat mirtį išdrįso 
savo mintis atskleisti 1543 metais. Jo 
sistema irgi buvo netobula, bet savo 
revoliuciniu charakteriu turėjo dide
lės įtakos vėlesniems astronomijos Lietuvoje pirmąjį gaublį turime 
darbams, pvz. vok. J. Kepler (1571— nuo 1927 metų. Jis buvo 33 cm skers-
1630) ir anglui I. Newton (1642— mens. 
1727). 

Gaublius plačiau pradėta ga- Teologas E. Gerulis 
minti nuo XV amžiaus pabaigos. Naperviile. 1L 

A t A 
ANGELĖ VENCLOVA 

(AUSIEJUS) 
Mirė 2007 m. liepos 19 d. savo namuose. 
Gimė 1910 m. lapkričio 3 d. Biržuose, Lietuvoje. 
Į JAV su šeima atvyko 1948 m. ir iki 1999 m. gyveno Čikago

je, o iki mirties Madison, WI. 
Nuliūdę liko: duktė Aušrelė Mary Guckel, anūkas Erik ir 

(Efunia Metsi-Guckel) Guckel, dvi proanūkės Alexandra ir 
Christina Guckel. 

Velionė pašarvota ketvirtadienį, liepos 26 d. nuo 9 v. ryto iki 
10 v.r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. 
(arti Derby Rd.), Lemont, IL. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 26 d. Iš laidojimo namų 
10 vai. ryto a.a. Angelė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio mi
sijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už 
jos sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Tautinėse lietuvių kapi
nėse, Justice, IL. 

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti „Saulutei", 414 Freehauf 
Ave., Lemont, IL 60439-

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

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

A t A 
FRANCES ADOMAITYTĖ 

MOCKUVIENĖ 

Po ilgos ligos mirė 2007 m. liepos 19 d. 
Gimė 1913 m. Lietuvoje. 
Daug metų gyveno Marąuette Park, Čikagoje. 
A.a. Frances buvo žmona a.a. Stasio Mockaus. 
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas ir žmona Danutė, anūkai 

Danytė, Rimas, Andrius; dukra Danutė Ronge, anūkai John ir 
Derry Ronge, Kristina ir Rich Dotzler ir jų keturi sūnūs. 

Laidotuvės įvyks antradienį, liepos 24 d. 9:30 vai. ryto Petkus 
Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti Derby 
Rd.), Lemont, IL. 

Šv. Mišios bus aukojamos 10:30 vai. ryto Pal. Jurgio 
Matulaičio misijos bažnyčioje. 

Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse prie savo vyro. 

Liūdinti šeima 

A t A 
VYTAUTAS PRANAS MIKŪNAS 

Po sunkios ir ilgos ligos mirė 2007 m. liepos 20 d. 10 vai. ryto. 
Gyveno Palos Hts., IL. 
Gimė Lietuvoje. 
Nuliūdę liko: žmona Jolanta, duktė Daiva Repond su vyru Jose, 

anūkai Aras ir Alma, giminės Lietuvoje. 
Velionis bus pašarvotas antradienį, liepos 24 d. nuo 4 v. p.p. iki 

8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. (arti 
Derby Rd.), Lemont. Rožančius ir atsisveikinimas 6:30 v.v. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 25 d. Iš laidojimo namų 10 
vai. ryto a.a. Vytautas Pranas bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje 10:30 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios už 
jo sielą. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Vydūno fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti atsisvei

kinime ir Mišiose. 

Liūdinti šeima 

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

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com


12 DRAUGAS, 2007 m. liepos 24 d., antradienis 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Maloniai kviečiame į Gen. T. 
Daukanto jūrų šaulių kuopos metinę 
gegužinę, kuri vyks rugpjūčio 12 d. 
nuo 12 vai. Ateitininkų namų ąžuo
lyne, 12690 S. Archer Ave., Lemont. 
v 

Šokiai, šašlykai ir putojantis alus 
pralinksmins jus ir jūsų draugus. 

•Santaros-Šviesos 54-ame suva
žiavime rugsėjo 8 d., šeštadienį, rytinės 
programos metu University of Wa-
shington, Seattle lyginamosios litera
tūros doktorantas Rimas Žilinskas 
kalbės tema „Egzilis, lietuvio identite
tas Amerikoje ir jo reikšmė Amerikos 
multikultūrinėse diskusijose". 

•Lie tuv ių fondo valdyba visus 
maloniai kviečia š. m. rugsėjo 16 d. į 
Lietuvių fondo rengiamą 13-tąjį Gol
fo turnyrą. Kiekvienais metais su
laukiame vis daugiau įvairaus am
žiaus golfo entuziastų, kuriems pa
siūlome gerai paruoštus „Old Oak 
Country Club" (Homer Glen, IL) gol
fo aikštynus, skanius užkandžius, 
originalius prizus ir gerą nuotaiką. 

Dalyvaudami LF Golfo turnyre, Jūs 
paremsite Lietuvių fondą ir tuo pačiu 
lietuviškosios išeivijos veiklą. Dau
giau informacijos tel. 630-257-1616 
arba tinklalapyje: 

www.lithuanianfoundation.org 

•.,Chicago-Vilnius Sister Cities In
ternational'' programa ieško pedagogo 
edukacinei veiklai plėtoti. Tel. pasitei
ravimui: 773-582-6500 (Rita). 

IŠ AUTI m TOU «•. 

•Lietuvių tautinių šokių institu
tas (LTSI) kviečia visus narius, garbės 
narius ir rėmėjus į visuotinį narių su
važiavimą, kuris įvyks šių metų rugpjū
čio 15 d., trečiadienį, Dainavos stovyk
lavietėje, šokių kursų metu, 7:30 vai. v. 
Turint klausimų, prašom kreiptis į 
pirmininkę Danguolę Razutytę-Var-
nienę tel. 818-249-7574, ei. paštas: spin-
dulys@aol.com arba į sekretorę Vidą 
Brazaitytę tel. 708-280-8678, ei. paštas: 

\ridabrazaitis@hotmail.com 
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\ JAV atskrido kino reži
sierius, scenaristas, opera
torius Arvydas Barysas su 
savo filmavimo grupe. Los 
Angeies, CA A. Barysas pra
dėjo filmuoti siužetus savo 
būsimam filmui apie lietu
vius, garsinančius Lietuvą 
visame pasaulyje. 

Kitą savaite režisierius 
atvyksta i Čikagą, kur jis ne 
tik filmuos herojus savo 
būsimam filmui, bet ir su-
sistiks su žiūrovais. Apie su
sitikimą pranešime vėliau. 

Kairėje: dailininko Gin
taro Jociaus pieštas reži
sieriaus A. Baryso drau
giškas šaržas. 

' . , " ' ' ' : : 

Liepos 19 d., ketvirtadieni, „Healthy Food Lithuanian Restaurant" 
(3236 S. Halsted St, Chicago) lietuvių kilmės knygos autorė Jeannette 
Swist susitiko su skaitytojais ir pasirašė savo knygoje „Back of the 
Yards*. J. Swlst knyga apie lietuvius, kažkada gyvenusius jos kaimynys
tėje. Autorė tikisi, kad, perskaičius knyga., ne vienam kils noras nuvyk
ti pasižiūrėti vietovės, kur 1910-alslals kūrėsi lietuviai. 

Kiti susitikimai su J. Swist vyks: liepos 29 d. 3 vai. p.p. knygyne 
„Borders", 6103 N. Lincoln Ave., Chicago; rugpjūčio 4 d. nuo 12 vai. Iki 
2 vai. p.p. „Polo Cafe", 3322 S. Morgan St, Chicago ir rugpjūčio 21 d. 
6-30 vai. v. Chicago Public Library, 4650 S. Damen Ave., Chicago. 

Jeannette Swtet (nuotraukoje sėdi) pasirašo knygą Stasei Kelecienet. 
Dalios OdzUcoH** nuotr. 

Maria Pappas sveikinimai 
„Draugui" gimtadienio proga 
Cook County iždininkė Maria Pappas atsiuntė 

sveikinimą dienraščiui „Draugas" 98-ojo gimta
dienio proga. 

9t' ,Leisdami dienraštį Jūs 
suteikiate bendruomenę. Aš 
tikiu - stipri bendruomenė -
tai stipri visuomenė. Jūsų 
publikacijos stiprina visuo
menę, kurioje mes gyvena
me, kur dirba, gyvena ir auga 
jūsų bendruomenės nariai. 
Geriausi linkėjimai šios su
kakties proga", - rašo savo 
sveikinime Maria Pappas. 

Kokia 
Dainava 
be laužo? 
Oant 
Spyglio 
ežero 
kranto 
sukūrus 
laužą, 
vakarais 
aidi lietuviškos 
dainos... 
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Vidos Rupšienės 
nuofr. 

„Draugo" knygynėlyje 

„Kūdikio knyga 99 

Į pasaulį ateina didžiausias gy
venimo stebuklas - žmogus. Tėveliai 
seka kiekvieną žingsnį, fiksuoja pir
mąjį ištartą garsą, pirmą išdygusį 
dantuką. Rašyti dienoraštį tingime, 
atrodo, viską prisiminsime. Tačiau 
praeina kiek laiko ir daugelis įvykių 
užsimiršta. Kad taip neatsitiktų lei
dykla „Mūsų knyga" Slovakijoje 
išleido Birutės Sabonienės iš anglų 
kalbos verstą „Kūdikio knygą". 

Spalvingoje knygelėje puslapiai 
skirti įvairiausiems mažojo žmoge
liuko gyvenimo įvykiams trumpai ap
rašyti - gimimo data, žinios apie tėtį 
ir mamą, šeimą, mėgstamiausius 
vaiko pomėgius, pirmuosius žodelius, 
duomenys apie sveikatą ir 1.1. 

Tėveliai trumpai galės ne tik ap
rašyti įvykius, bet ir įdėti nuot
raukas, vaiko piešinėlius ar kitokius 
darbelius. Tokia knygelė bus graži 
dovana užaugusiam. Kiekvienam su
augusiam smagu žinoti, koks jis buvo 
kūdikystėje. Tad tėveliai ar seneliai 
„Draugo" knygynėlyje gali nusipirkti 
šią knygelę, kurią užpildę padovanos 
užaugusiam savo vaikui ar anūkui. 

Knygos kaina - 17 dol. Ją galima 

įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mo
kestį, užsisakant IL valstijoje. Per
siuntimo kaina - 5 dol. Persiunčiant 
daugiau knygų, už kiekvieną papildo
mą knygą - 2.50 dol. mokestis. Prieš 
užsisakant knygą, prašome paskambin
ti tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A. 

„Draugo** knygynėlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, lt 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-5859500 

http://www.lithuanianfoundation.org
mailto:dulys@aol.com
mailto:ridabrazaitis@hotmail.com

