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OMON pareigūnai susirėmė su minia 

„Kommersant” nuotr.

OMON išvaikė 
eitynes prieš 
V. Putiną

Sankt Peterburgas, balandžio 
16 d. (,,Reuters”/BNS) — Sankt Pe
terburge šimtai omonininkų sekma
dienį panaudojo gumines lazdas, kad 
išvaikytų protesto eitynių prieš 
Kremliaus politiką dalyvius, o dau
giau kaip šimtą žmonių sulaikė.

Kaip pranešė „Reuters” kores
pondentas, maždaug 1 vai. 45 min. 
po pietų, pasibaigus tris valandas 
trukusiam mitingui Pionierių aikštė
je, apie 500 žmonių kolona su šū
kiais, reikalaujančiais Rusijos prezi
dento Vladimiro Putino atsistatydi
nimo, šaligatviu pasuko pro metropo
liteno Puškino stotį.

„Po kelių minučių iš Vitebsko 
stoties išėjo būrys omonininkų su gu
minėmis lazdomis ir šalmais ir, skal
dydami minią į kelias dalis, ėmė žiau
riai mušti visus bei tempti į autobu
sus, pastatytus palei šaligatvį”, — 
pasakojo korespondentas.
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Popiežius Benediktas XVI 
mini dvigubą jubiliejų

Vatikanas, balandžio 15 d. 
(AFP/BNS) — Šią savaitę Benediktas 
XVI, pagrindiniais savo popiežiavimo 
uždaviniais pasirinkęs doros klausi
mus ir Romos Katalikų Bažnyčios 
vienybę, švenčia dvejų metų išrinki
mo popiežiumi ir 80-ojo gimtadienio 
sukaktį.

Jo vadovavimo stilius ryškiai ski
riasi nuo charizmatiškojo pirmtako 
Jono Pauliaus II, kurio ilgame popie
žiavimo laikotarpyje, pasak Benedik
to XVI kritikų, buvo nepalyginti dau
giau politikos ir veiksmo.

Buvęs kardinolas Josephas Rat- 
zingeris, kuriam pirmadienį sueis 80 
metų, lygiai prieš dvejus metus, ket
virtadienį, buvo išrinktas Jono Pau
liaus II įpėdiniu. Abi sukaktis jis ke
tina pažymėti per visuotines mišias, 
kurios sekmadienį bus aukojamos Šv. 
Petro aikštėje.

Maldininkai kviečiami dalyvauti 
pamaldose ir „dėkoti Dievui už do

Niujorko žiūrovams — lietuviški filmai
Niujorkas, balandžio- 16 d. 

(ELTA) — Niujorko „Kaufman As- 
toria” studijoje įvyko antrasis Niu
jorko lietuviškų filmų festivalis. Fes
tivalį surengė ,,Amberwings Produc- 
tions” kartu su Lietuvos generaliniu 
konsulatu Niujorke.

Amerikos žiūrovams pirmą kartą 
buvo parodyti du lietuviški filmai,

V. Adamkus: laikas atsikratyti 
savižudžių „sloves

PERIODICALS

Valdas Adamkus
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, balandžio 16 d. (BNS) 
— Savižudybių prevencijos ir vaikų 
saugumo problemomis pirmadienį 
domėjęsis prezidentas Valdas Adam
kus teigia manąs, jog liūdnos savižu
džių šlovės Lietuvos visuomenei atsi
kratyti gali padėti aiški valstybės 
strategija bei glaudesnis tarpžinybi
nis bendradarbiavimas.

„Šios dienos susitikimai su įvai
rių žinybų atstovais, apsilankymai 
vaikų centruose parodo, kad Lietuva 
stengiasi atsikratyti bereikalingos

Popiežius Benediktas XVI laimina minią.

vaną, kurią mums davė per mūsų po
piežių Benediktą XVI”.

Kaip rodo Vatikano pateikiami 
skaičiai, konservatyvusis Benediktas

kuriuos pristatė festivalių iniciatorė 
ir organizatorė Giedrė Kumpikaitė.

Pirmasis — režisieriaus Gyčio 
Lukšo dokumentinis filmas „Dieviš
koji šviesa”. Jungtinėse Valstijose ir 
Lietuvoje nufilmuota kino juosta pa
sakoja apie vieną garsiausių išeivijos 
dailininkų — vitražų kūrėją Albiną 
Elskų, nuo 1949 metų gyvenusį ir kū

šlovės būti pirmaujančia valstybių 
tarpe pagal savižudybių skaičių. Ta
čiau tik labai ryžtingi žingsniai gali 
padėti visuomenei sveikti. Turime 
pradėti rūpintis mūsų žmonių psi
chine sveikata, nes ne viską galime 
išgydyti vaistais”, — spaudos konfe
rencijoje teigė V Adamkus.

Šalies vadovas teigiamai įvertino 
Seimo priimtą valstybinę psichinės 
sveikatos strategiją, tačiau pažymė
jo, jog efektyviam jos įgyvendinimui 
būtinas glaudesnis atsakingų insti
tucijų bendradarbiavimas.

„Nors ir buvo priimta psichinių 
ligų strategija, tačiau išryškėjo, jog 
nesusitariama ir nesuderinami 
veiksmai. Ministerijos dirba savo sri
tyse, trūksta komunikacijos vieni su 
kitais. Dabar, kai yra aiški strategija, 
ateina pinigai, juos reikia tikslingai 
panaudoti. Taip galima išspręsti 
problemą, kuri, žvelgiant į mūsų jau
nimą, yra labai rimta. Juk su smur
tu, savižudybe susiduriama jau mo
kykloje”, — teigė V Adamkus.

XVI, nors nėra toks šiltas ir sponta
niškas kaip jo pirmtakas, per kol kas 
trumpą savo popiežiavimo laikotarpį 
sutraukia Nukelta į 6 psl.

rusį JAV Jo sukurti monumentalūs 
sakralinės dailės darbai puošia dau
gelį Amerikos krikščioniškų švento
vių.

Antroji debiutinė juosta — reži
sieriaus Kristijono Vildžiūno šiuolai
kinės meilės istorija „Aš esi tu”. 2006 
m. šis filmas buvo pripažintas geriau
siu Baltijos šalių vaidybiniu filmu.
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5 VEIKA TOS KLA U S!MA!S
DALIUS KEDAINIS. MD

Lake St. Louis, MO
kedalnisMD.com

NUGAROS SKAUSMAS
Vienas dažniausių nusiskun

dimų Amerikoje, atėjus pas gydytoją, 
yra nugaros skausmas. Taip pat nu
garos skausmas yra dažniausia profe
sinio sužeidimo ir ilgalaikio nedar
bingumo priežastis. Iš tiesų nugaros 
skausmas vargina daugelį žmonių, 
dauguma mūsų jį kartas nuo karto 
patiriame, o nemaža dalis žmonių 
nuolat gyvena kamuojami pasikarto
jančio ir ilgalaikio nugaros sopulio.

Šio nusiskundimo gydymui išlei
džiama nemažai laiko ir lėšų. Oficiali 
statistika byloja, kad apie 75 proc. 
visų Amerikos žmonių patiria nuga
ros skausmą bent kartą savo gyve
nime. Kasmet apie 15 proc. suau
gusių amerikiečių apsilanko pas savo 
daktarą varginami nugaros skausmo 
ir tokiu dažniu nusileidžia tik kvė
pavimo takų infekcijoms. Naciona
linei sveikatos sistemai tai itin bran
giai kainuojanti visuomenės svei
katos problema, ją aplenkia tik šir
dies ligos ir vėžiniai susirgimai.

Dažniausiai vargina apatinės 
stuburo dalies, juosmens skausmas. 
Šiai stuburo daliai tenka didžiausias 
krūvis, žymiausia kūno svorio dalis. 
Trumpalaikį nugaros skausmą gali 
sukelti paprasčiausia intensyvi fizinė 
veikla ar nuovargis, bet šis nusis
kundimas taip pat gali būti pirmas 
itin rimtos ligos (tokios, kaip tuber
kuliozė, vėžys ir t.t.) požymis. Tad 
nuolat varginant nugaros skausmui, 
primygtinai patartina kreiptis pas 
daktarą.

Devyni mitai apie Atkinso dietęi
Tęsinys iš balandžio 10 d.

Mitas Nr. 6: Dr. At kuiso dieta 
veikia greičiau ir padeda 

atsikratyti daugiau riebalų, 
nei kitos įprastos dietos

Daugelis sveikatos, medicinos ir 
mitybos organizacijų rekomenduoja 
mažinti kūno svorį ne daugiau kaip 
vienu kilogramu per savaitę, kadan
gi, numetus daugiau, mažėja ne rie
balinis, o raumenims kūno audinys. 
Tuo tarpu dr. Atkinsas teigia, jog lai
kantis jo dietos, per pirmas dvi sa
vaites numetama nuo 4 iki 7-8 kg.

Kaip ir daugelis kitų dietų auto
rių, Atkinsas pervertina bendrą svo
rio kritimą, skirdamas nepakankamai 
dėmesio tam, ko atsikratoma: van
dens, riebalų, ar raumeninio audi
nio. Mažai angliavandenių turinčios 
dietos, ypač tik pradėjus jų laikytis, 
padeda greitai atsikratyti svorio. 
Tačiau tai vyksta dėl to, kad iš orga
nizmo išvaromas vanduo, išeikvoja- 
mos kepenyse esančios glikogeno at
sargos, bet tai nėra sudeginti rieba
lai, tad tuo džiaugtis neverta.

Svorio metimas yra klaidingas 
tikslas. Tikslas turėtų būti nuolatinis 
riebalinio kūno sluoksnio mažinimas.

Mitas Nr. 7: Angliavandeniai 
verčia priaugti svorio

Dr. Atkinsas rašo: „Angliavande
niai yra tas maistas, dėl kurio pri
augama svorio. Daug angliavandenių 
turinčios dietos yra tai, ko mažiausiai

Stuburo sandara

Minint stuburą ir nagrinėjant 
dažniausias nugaros skausmo prie
žastis, norėtųsi trumpai paminėti 
kelis anatominius faktus. Stuburas 
yra sudarytas iš kelių dešimčių mažų 
kaulų, vadinamų slanksteliais. Jie 
tvirtai sudėti vienas ant kito, tarpuo
se tarp jų glūdi mažas elastingas 
kremzlės diskas, vadinamas tarp- 
slanksteliniu disku. Visas stuburas 
sutvirtintas stipriais raiščiais ir šalia 
esančiais raumenimis. Stuburo kana
lo viduje glūdi nugaros smegenys, iš 
kurių periodiškai išeina nugaros sme
genų šaknelės, vėliau susijungiančios 
į nugaros nervus. Nugaros nervai 
išeina pro tarp slankstelių esančias 
specialias angas ir vėliau pasiekia 
įvairius organus ir audinius. Dėl šios 
priežasties nugaros nervų pažeidimas 
pasireiškia ne tik nugaros, bet ir kitų 
kūno dalių skausmu, tirpimu ar silp
numu (vienas dažniausiai pasitai
kančių sindromų yra vadinamas 
sciatica, aštrus nugaros skausmas, 
plintantis į sėdmenis ir kojas).

Nugaros skausmo priežastys

Tad stuburo sandara yra gana 
sudėtinga ir nugaros skausmą gali 
sukelti tiek raumenų, tiek kaulų, tiek 
nugaros smegenų ar nugaros nervų 
pažeidimas. Dažniausiai pasitaikan
čios priežastys yra šios:

• Tarpslankstelinių diskų trau-

reikia antsvorį turintiems žmonėms”. 
Tai yra ne visiškai tikslūs teiginiai.

„Angliavandeniai verčia priaugti 
svorio” yra, ko gero, labiausiai papli
tęs ir blogiausią įtaką padaręs kada 
nors paleistas mitas apie svorio kon
trolę. Iš tikrųjų priaugti svorio verčia 
per didelis kalorijų skaičius ir dėl 
nutukimo negalima vienodai kaltinti 
visų angliavandenių. Čia labai svar
bu, apie kokią angliavandenių grupę 
kalbama, kadangi yra geri ir blogi 
angliavandeniai. Blogi angliavande
niai yra rafinuoti angliavandeniai: 
balti miltai, baltas cukrus, balta 
duona, makaronai, saldumynai, vais
vandeniai.

Norint išvengti tokio pobūdžio 
nesusipratimų, prieš žodį „angliavan
deniai” reikėtų naudoti žodžius „per
dirbti” arba „natūralūs”. Ironiška, 
bet dr. Atkinsas šį skirtumą savo kny
goje pažymi, bet, nepaisant to, vis 
tiek rekomenduoja laikantis dietos, 
atsisakyti visų angliavandenių — 
netgi tų, kurie naudingi sveikatai ir 
normaliam organizmo funkcionavi
mui.

Sveika, nepavojinga sveikatai, 
riebalų deginimui skirta dieta turi 
būti paremta natūraliu maistu, kuria
me yra bent jau vidutinis angliavan
denių skaičius. Negalima visiškai jų 
atsisakyti.

Mitas Nr. 8: Ketozės dėka jūs 
geriau jaučiatės ir tai nemažina

jūsų darbingumo

Žmogaus kūnas yra nepaprastai

mos, išvaržos.
• Slankstelių ir tarpslankstelinių 

diskų senėjimas ir susidėvėjimas 
(angį. degenerative joint disease).

• Uždegiminės stuburo ligos 
(,,artritai”, pvz., ankilozuojantis 
spondilitas).

• Nugaros raiščių ir raumenų pa
tempimas ir traumos.

• Infekcinės ligos (bakteriniai, gry- 
beliniai susirgimai, abscesai ir t. t.)

• Nugaros raumenų pažeidimas, 
patempimas, fibromialgija.

• Nugaros slankstelių kompresi- 
niai (suspaudžiamieji) lūžiai, daž
niausiai dėl osteoporozės, bet gali bū
ti ir dėl vėžio sukeltos slankstelio 
destrukcijos.

• Nugaros smegenų suspaudimo, 
išsivysčius disko išvaržai ar osteoar- 
tritui (angį. spinal stenosis).

• Nugaros smegenų šaknelių ir 
nervų trauma, pažeidimas, suspaudi
mas ar uždegimas („radikulitas”).

• Nugaros skausmas gali būti 
sudėtinė kitų ligų išraiškos dalis 
(pvz., inkstų akmenligės, kasos už
degimo, skrandžio opaligės ir t.t.).

Nugaros skausmą nulemia 
ne viena priežastis

Mielam skaitytojui gali kilti 
klausimas, kaip gi galima būtų at
skirti, kokia tikroji nugaros skausmo 
priežastis, jei yra tiek daug jį suke
liančių įvairių ligų ir sutrikimu? Daž
nai nugaros skausmas gali pasi
reikšti dėl kelių priežasčių kombi
nacijos. Norint atspėti pagrindinę 
skausmo priežastį, tenka nuodugniai 
ištirti ligonį, ypatingą dėmesį at
kreipiant į skausmo pobūdį bei lydin
čius kitus nusiskundimus:

• Ar skausmas pasireiškia tik 
nugaroje, ar plinta į kojas, ypač į sėd
menis ar užpakalinę šlaunų dalį.

•Ar vargina nugaros sustingimas

nuostabi mašina, galinti prisitaikyti 
prie bet kokio kuro. Kaip energiją jis 
gali naudoti baltymus, angliavande
nius, riebalus. Vis tik pats geriausias 
ir efektyviausias jos šaltinis yra ang
liavandeniai, o daugelis besilaikančių 
mažai angliavandenių turinčios die
tos tiki, jog geriausias energijos šalti
nis yra riebalai, tačiau tai — netie
sa.

Kadangi angliavandeniai yra ge
riausia energijos forma, reikalinga 
raumenų susitraukimui, turinti daug 
riebalų ir mažai angliavandenių 
dieta nėra optimaliausias variantas, 
kultūristams, kitų sporto šakų atsto
vams ar šiaip mėgstantiems aktyvų 
gyvenimo būdą. Tokia dieta papras
čiausiai neatitinka didelio intensyvu
mo treniruočių ar gyvenimo būdo 
diktuojamų poreikių.

Mažai angliavandenių turinčios 
dietos labiau tiktų dirbantiems sė
dimą darbą, turintiems didelį ants
vorį ar tiems, kuriems dėl tam tikrų 
sveikatos sutrikimų gydytojai visiš
kai neleidžia sportuoti. Tokiu atveju 
ketogeninė dieta padeda atsikratyti 
svorio mažai arba netgi visiškai nes
portuojant (nors numestas svoris 
nebus vien tik riebalai ir vargu ar 
pavyks jį ilgai išlaikyti).

Kai kurie, besilaikantys Atkinso 
dietos, teigia, jog jie net pajunta di
desnį energijos antplūdį. Tai tikėti
na, tačiau dauguma iš jų yra labai 
neaktyvūs. Mažai angliavandenių 
turinti dieta ir didelis aktyvumas nė
ra geriausi draugai.

Nukelta į 9 psl.

ir ar sumažėjęs lankstumas.
• Ar skausmas pasunkėja tam 

tikroje kūno pozicijoje (pasilenkus į 
priekį ar šoną, kosint, čiaudint, su
kant liemenį į vieną pusę, ar pasun
kėja šlapinantis ar tuštinantis).

• Ar skausmas vargina vienoje 
pusėje, ar jis simetriškas.

•Ar papildomai vargina tirpimas 
ar nejautra konkrečioje kūno dalyje 
(pvz., kojose). Šis simptomas daž
niausiai pasireiškia suspaudus nuga
ros nervo šaknelę ar nugaros nervą.

• Ar be nugaros skausmo turite 
problemų su šlapinimusi ar tuštini- 
musi, ar vargina šlapimo ar išmatų 
nelaikymas. Šie požymiai gali reikšti 
sunkų apatinės stuburo smegenų 
dalies pažeidimą.

• Ar pasunkėjo ar itin pablogėjo 
eisena.

Bus daugiau.
* * *

Kaip gydyti nugaros skausmus 
skaitykite kito antradienio „Draugo" 
„Sveikatos" skyriuje.

Mieli „Draugo" skaitytojai,
Daktaras Dalius Kedainis pasiūlė 

įvesti naują sveikatai skirtą skyrelį 
„Klausiate—atsakome", kuriame ga
lėsite klausti dr. Kedainio su sveikata 
susijusius klausimus. Daktaras į Jūsų 
pateiktus klausimus pasistengs atsakyti 
ne tik profesionaliai, bet ir trumpai. 
Parašykite mums, ar toks skyrelis Jums 
būtą reikalingas ir įdomus, adresu: 
„Draugas", 4545 W. 63rd Street, Chi
cago, IL 60629 arba ei. paštu: 

redakcija@draugas.org
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KUO BLOGIAU, TUO GERIAU
„Kuo blogiau, tuo geriau” - prieš 

pusė amžiaus šią chrestomatinę frazę 
pasaulin paleido buvęs žymus Kinijos 
komunistų partijos lyderis Mao. Tai 
paradoksali, netgi šiek tiek sadoma- 
zochistinė frazė, kuriai natūrali žmo
giškoji prigimtis (ir logika) yra lin
kusi priešintis- Juk daugelis nori ge
ro, taikaus, ramaus ir prabangaus gy
venimo. Ir turbūt niekas nenorėtų, 
kad pasikartotų karas, okupacija, 
Sibiro tremtys, nacionalizacija, bun
keriai.

Tačiau egzistuoja ir kita medalio 
pusė - nelaimės, bėdos yra didieji 
mūsų mokytojai. Nė vienas vaikas 
neužauga be mėlynių, žaizdų, ligų. 
Taip ir ramus ar prabangus gyveni
mas neatsiranda be blogybių, sukrė
timų ir išbandymų. Gyvenimas be 
karo, okupacijų, be neapykantos ki
taip mąstančiam, atrodančiam — yra 
sunkiai ir kantriai pasiekiamas 
būvis.

Lietuvoje jau kelinti metai kon
statuojamas „dugnas” - politikos, 
moralės ir t.t. Bet po metų pasirodo, 
kad tai buvęs dar ne dugnas, t.y. kur 
kristi ir žemiau. Vieno apsitapšnoju- 
sio politiko atstatydinimo procedūra 
jau buvo suteikusi vilties, kad pa
simokyta, kad valstybė yra pajėgi ap
siginti nuo populistų ir už jų stovin
čių Rusijos struktūrų.

Tuomkart jau atrodė, kad že
miau kristi nebėra kur. Tačiau netru
kus į valdžią prasibrovė tūlas, Rusijos 
dujomis finansuojamas suvirintojas, 
barstydamas pažadus bei ledus, pa- 
pirkinėdamas nemokamais koncer
tais, nešvariai skirstydamas Europos 
finansines paramas.

Tūlas politikas pabėgo, išvengęs 
arešto, jį priglaudė anot R Cvirkos, 
„motina Rusija”. Pradėjo švisti viltį 
teikiančios vaivorykštės, vienu metu 
lyg ir atrodė, kad atėjo laikas vienytis 
visoms konstruktyvioms jėgoms ir 
ropštis iš dugno.

Tačiau netrukus įvykęs tragiko
miškasis VSD skandalas parodė, kad 
rimtos, savarankišką strategiją turin
čios valstybės šiose Marijos žemėse 
dar nesama. Tėra kelios agresyviai 
konkuruojančios, tarpusavyje įnirtin
gai kovojančios finansinės grupuotės, 
palaikomos iš artimo užsienio ir (daž
nai tik „atseit”) nepriklausomos ži
niasklaidos.

Po savivaldybės rinkimų, paly
dėtų gerai organizuoto šokių dešim
tuko per LTV privačių almax’inių 
laiškų į namus, pasirodė, kad ir VSD 
- dar ne dugnas. Dabar turime retą 
galimybę pamatyti Vilniaus miesto 
meru vėl tą patį - apsijuokusį ir už 
valstybės paniekinimą atstatydintą 
pilietį, kuris vis tiek toliau visomis iš
galėmis (tarsi užprogramuotas?) sie
kia valdžios. O jo pavaduotoju ketina 
tapti irgi gan impozantiška figūra — 
itin keistai ir nekorektiškai besiel
giantis, kadaise sovietų okupaciją 
įteisinusio veikėjo anūkas.

Taigi kristi dar turime kur - 
KGB rezervai begaliniai. Baigia emi
gruoti didžioji dalis piliečių, dar suge
bančių dirbti ir auginti vaikus. Pir
maujame pagal mirštamumą ir nusi
gėrimą, pagal nesugebėjimą kons
truktyviai įsisavinti Europos pinigus. 
Ir tada vėlgi tenka pastebėti, kad 
Mao buvo teisus - daugumos žmonių 
(piliečių, teisėjų, žurnalistų, Seimo

narių, verslininkų) sąmoningumas 
bei pasiaukojimas, matyt, nepabus 
tol, kol nebus itin blogai. Kol pa
vyzdžiui, gatvėmis nepradės vėl va
žinėti rusų tankai, gindami skriau
džiamų darbo žmonių interesus.

Ką gi, tegu viskas ir toliau vyks
ta ta pačia blogėjimo linkme — nes ne
įmanoma dirbtinai, be (akivaizdžiai 
bręstančios) šoko terapijos pažadinti 
miegančiųjų. Kodėl, pavyzdžiui, vis 
dar nestreikuoja studentai ir dėstyto
jai, inteligentai ir sąmoningi, ne- 
nusigėrę darbininkai, matydami, ko
kia absurdiška situacija klostosi 
Vilniuje? Kodėl nestreikuoja didžiųjų 
bulvarinių laikraščių skaitytojai, 
atsisakydami prenumeratos tų laik
raščių, kurie akivaizdžiai gina susite
pusiųjų ir korumpuotųjų, prieš val
stybę dirbančiųjų interesus. Atsaky
mas paprastas — viskas taip vyksta 
todėl, kad žmonės yra be iniciatyvos, 
neatsakingi ir abejingi. Protestą 
lietuviai pastaruoju metu reiškia itin 
bejėgiškai ir nekonstruktyviai — emi
gruodami, neidami balsuoti.

Kodėl taip yra? Tai natūrali, ilgai 
trukusio nesavarankiškumo, savos 
valstybės neturėjimo pasekmė. Tada 
valstybė (ją netyčia at gavusiems) 
nėra jokia išskirtinė vertybė... Gal 
nebent vienišiems Lietuvos parti
zanams ji tokia dar buvo? Gal dar — 
išjuoktiems idealistams, dar politka
liniams ar tremtiniams, vienam ki
tam kunigui...

Bepigu anglams ar švedams — kai 
valstybė jų kraujyje genetiškai per 
kelis šimtmečius yra užprogramuota. 
Ten okupantų netrikdomas valstybės 
supratimas galėjo vystytis šimtme
čiais... O lietuviams tą valstybės pro
gramą tenka instaliuoti iš naujo, nes 
KGB labai puikiai atliko „delete”.

Ar įmanoma atkurti prūsų kalbą, 
ar įmanoma atkurti Lietuvos idėją jos

Š.m. kovo 14 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte buvę Pabaltijo universiteto 1946-1949 m Hamburg/PIn- 
neberg auklėtiniai paminėjo 61-erių metų universiteto įkūrimo jubiliejų. Sėdi (iš kairės): vadovas Pranas 
Jurkus, Marytė Puškorienė, kun. dr. Eugenijus Gerulis ir prof. Vytautas Černius. Antroje eilėje (iš kairės): 
Eugenija Barškėtienė, Karolina Kubilienė, Marytė Karalienė, Janina Miknaitienė, Sigitas Miknaitis, Ona 
Budejienė, Mindaugas Baukus, Olimpija Baukienė, Leonas Maskaiiūnas, Lilė Juzėnienė ir Maria Černienė. 
Nuotraukoje trūksta dar keleto jubiliejuje dalyvavusių kolegų.

piliečių širdyse? Turbūt taip... Tai 
padaroma per sąmoningą švietimą, 
kultūrą. Institucijos, kuruojančios 
šias sritis, tikriausiai yra pajėgios 
atlikti „valstybės instaliacijos” misi
ją, jeigu tik jos imtųsi. Žiniasklaida 
irgi galėtų ženkliai prisidėti, jeigu jos 
vadovams prieš tai irgi būtų insta
liuota programa „Lietuvos valstybės 
žurnalistas”, o ne bulvarinis intri
gantas, pamazgų praplovėjas ar spec. 
tarnybų gandonešis...

ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ FONDO NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS TURĖTŲ BŪTI 

RAMUS
EDVARDAS ŠULAITIS

Šiemet savo 45-ąją gyvavimo 
sukaktį, skaičiuojant nuo inkorpo
ravimo ir įregistravimo Springfielde, 
IL 1962 m. kovo 14 dieną, švenčiantis 
Lietuvių fondas netrukus surengs 
44-ąjį metinį savo narių suvažiavimą. 
Jis įvyks balandžio 21 d. (pradžia 
9:30 vai. ryto) Pasaulio lietuvių cen
tre, 14911 127 St., Lemont, IL.

Kaip matyti iš nariams išsiunti
nėtos darbotvarkės, kurioje išvardin
ta 14 punktų, suvažiavime invokaciją 
sukalbės kun. Antanas Saulaitis, tra
diciškai vyks mirusiųjų narių pager
bimas, sveikinimai, praėjusių metų 
protokolo skaitymas (tai atliks Aldo
na Šmulkštienė).

Dėmesio verti turėtų būti LF va
dovybės narių pranešimai. Čia kalbės 
LF Tarybos pirmininkas Arvydas Ta
mulis bei valdybos pirmininkas Ra
mūnas Astrauskas.

Pranešimus skaitys ir įvairių Ta
rybos komitetų nariai: Plėtros komi
teto — dr. Robertas Vitas, Finansų — 
Rimas Griškelis, Įstatų — advokatas 
Saulius Kuprys, Meno globos —Ma
rius Kasniūnas, Pelno skirstymo — 
Ramona Žemaitienė, Garbės komisi
jos — dr. Kazys Ambrozaitis; Kon
trolės komisijos pranešimą žada skai
tyti Vytas Vaitkus.

Daugumas šių veikėjų dar yra pa
lyginti jauni žmonės, kai kurie vado
vaujančias pozicijas užėmę neseniai.

Tad turime kur ristis, kol kas vis 
dar veikia Mao dėsnis — „Kuo blogiau, 
tuo geriau”, būdingas totalitarizmo 
išvargintoms visuomenėms. Tad tegu 
ir Vilniaus merais šiame tamsybių 
laikmetyje pabūna tie, kurie savo 
lipšniais patapšnojimais toliau mig
dys snūduriuojantį absurdo teatro 
žiūrovą. Dar ne dugnas... Dar žiūro
vas nepabudo ir nepaprašė sugrąžinti 
pinigus už sugadintą spektaklį.

Tai, žinoma, geras ženklas, nes tai 
reiškia, jog LF nemirs ir jo steigėjams 
iškeliavus amžinybėn, kaip kai kurie 
fondo kritikai anksčiau nuogąstavo.

Šių metų LF narių suvažiavimo 
darbotvarkėje nerandame kontrover
siškų klausimų, kurie ankstesniais 
metais dirgindavo mūsų tautiečių 
nervus dar gerokai prieš metinį su
sirinkimą. Tokie nepasitenkinimai 
jausmingai išsiliedavo mūsų spaudoje 
(daugiausia „Draugo” dienraštyje).

Šį kartą, kaip įr anksčiau, gal bus 
kiek ilgiau sugaišta LF Tarybos treč
dalio — 6 narių— rinkimams. Jau 
turimi 8 kandidatai: Danutė Bin-M
dokienė, Saulius Čyvas, Vytautas Ka
mantus, Ilona Laučienė, Laurynas R. 
Misevičius, Vytas Narutis, Arvydas 
Tamulis, tad iš anksto galima apsi
spręsti, už ką atiduoti savo balsus. 
Žinoma, nominuoti dar bus galima ir 
kitus asmenis suvažiavimo metu, ta
čiau sunku tikėtis, kad pasiūlytieji 
aplenks anksčiau paminėtuosius.

Anksčiau kandidatai būdavo iš•W
Čikagos bei apylinkių. Kiek atsime
name, tolimiausias išrinktas į LF Ta
rybą buvo Saulius Anužis iš Detroito 
ir Vytautas Kamantas iš Grand Ra
pids, MI. Šiemet į LF Tarybą kandi
datuoja jaunas, energingas vyras, 
spaudos darbuotojas ir lietuviškų or
ganizacijų veikėjas L. R. Misevičius iš 
Connecticut. Jeigu jis pakliūtų į Ta
rybą, būtų malonus netikėtumas.

Nukelta į 8 psl.
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LIETUVIŲ TELKINIAI
PHILADELPHIA, PA

DARBINGAS LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS,

NORS VALDYBA IR NEIŠRINKTA
Š. m. kovo 25 d. Šv. Andriejaus 

parapijoje po vykusių lietuviškų šv. 
Mišių įvyko Philadelphia LB apy
linkės visuotinis narių susirinkimas. 
Dalyvaujant apie 60 asmenų išklau
syta visos eilės LB apylinkės parei
gūnų pranešimai apimantys dviejų ir 
pusės metų bendruomenės veiklos 
laikotarpį.

T. Gečienės pranešimas

Valdybai vadovavusi pirm. Te
resė Gečienė savo pranešime džiau
gėsi LB apylinkei vietos lietuvių teik
tu dėmesiu bei parama. 2005, 2006 ir 
2007 metais surengtuose Vasario 16/ 
Kovo 11 minėjimuose tautiečiai gau
siai dalyvavo. Kalbėtojai: turėta Lie
tuvos ambasadoriai JAV Vygaudas 
Ušackas ir Audrius Brūzga, LB 
Krašto valdybos pirm. Vaiva Vėbraitė, 
o garbės svečiai Lietuvos garbės kon
sulas New Jersey valstijai Eugene 
Rainis ir Didžiosios Britanijos gar
bės konsulas Philadelphia Oliver 
Franklin. 2005 m. švenčiant Lietuvos 
atkūrimo 15 metų sukaktį Šv. Kazi
miero lietuvių parapijoje šv. Mišias už 
Lietuvą atnašavo Philadelphijos ar
kivyskupas kardinolas Justin Rigali. 
Minėjimuose meninę programą atliko 
gausios vietinės meninės pajėgos: 
choras „Laisvė”, vadovaujamas Ilo
nos Babinskienės, jaunimo choras 
„Atžalynas” (vad. Raimonda Ruk- 
šiene), tautinių šokių vienetai „Žilvi
nas” ir „Aušrinė” (vad. Estera Ben- 
džitė-Washawsky ir Darius Šypalis), 
„Kaimo kapela” (vad. Lynn Cox), V 
Krėvės lituanistinės mokyklos mo
kiniai. Tęsta tradicija Lietuvos Ne
priklausomybės švenčių proga pa
gerbti vietos veikloje pasižymėjusius 
asmenis.

T. Gečienė pagrįstai didžiavosi ir 
Phildelphijos lietuvių dosnumu. Ne
priklausomybės šventės proga 2005 
m. buvo suaukota 7,120 dol. suma,

2007 m. kultūrinę veiklą Philapdelphia LB valdyba pradėjo su „Teatriuko” 
pasirodymu. Nuotraukoje „Teatriuko” aktoriai su juos globojusiomis Gėčių 
ir Dragūnų šeimomis.

2006 m. — 5,955 dol., ir nors aukos 
dar tebeplaukia, 2007 m. jau surink
ta 6,030 dol. suma. Iš surinktų aukų 
kiekvienais metais bent 3,500 dol. 
suma yra paremiama JAV LB Krašto 
valdybos veikla. Philadelphia LB 
apylinkė Krašto valdybai teikiama 
parama pirmauja Amerikoje. Iš vi
suomenės dosnių aukų taip pat pa
remiami Philadelphia Lietuvių na
mai ir vietinės lietuvių organizacijos.

Iniciatyva solidarumo įnašui 
surinkti

Nors LB solidarumo įnašas speci
fiškai minimas Lietuvių Chartoje, 
tačiau jo rinkimas Philadelphia buvo 
lyg ir pamirštas. Ši LB apylinkės 
valdyba ėmėsi iniciatyvos solidarumo 
įnašą surinkti. Tam tikslui sukūrė 
Philadelphijos LB nario kortelę, su 
kuria LB renginiuose teiktas simboli
nis papiginimas. Kiekvienu metu 
rudenį LB apylinkės valdyba vietos 
lietuviams paruošia ir išsiuntinėja 
lietuvių ir anglų kalbomis laiškus su 
organizacijų veiklos kalendoriumi ir 
kviečia užsimokėti solidarumo įnašą 
už kitus metus. 2005 metais užsimo
kėjo 132, 2006 — 138, o 2007 jau spė
ta gauti įnašų iš 128 asmenų. T. Ge
čienė pastebėjo, kad naujai iš Lietu
vos atvykusieji vis daugiau ir daugiau 
ima suprasti lietuviškosios veiklos 
dalią, svarbą tą veiklą finansiškai 
remti. Tai pastebima iš didėjančio 
„trečiabangių” skaičiaus mokančių 
solidarumo įnašą ir aukojančių Vasa
rio 16/Kovo 11 sukakčių proga.

Dėmesys rinkimams didėja

Stiprėjantį dėmesį LB rodo ir 
2006 metais pravesti rinkimai į JAV 
LB XVIII Tarybą. Rinkimų komisijai, 
vadovaujamai Virgaus Volerto, pa
vyko padidinti balsuotojų skaičių iki 
307 asmenų, 2003 metais pravestuo-

JAV LB Philadelphia apylinkės valdyba su ambasadoriumi V. Ušacku po jo 
knygos pristatymo Philadelphia Lietuvių kultūros centre. Sėdi iš kairės: 
Dalia Jakienė, Teresė Gečienė, pirm., amb. Vygaudas Ušackas, Marytė 
Viliamienė, Daina Krivickaitė. Stovi iš kairės: Artūras Dudonis, Gediminas 
Dragūnas, Saulius Garalevičius, Vytas Bagdonavičius, Rimas Gedeika. 
Trūksta Julijos Dantienės ir Jurgitos Pociūtės, kuri vėliau buvo priimta į 
valdybą. Eglės Garalevičienės nuotr.

se rinkimuoe balsavo mažiau — 286 
asmenys. LB Taryboje yra net prave- 
dusi keturi asmenys iš Philadelphia: 
Saulius Garalevičius, Teresė Ge
čienė, Roma Krušinskienė ir Vytas 
Maciūnas. Pravestų rinkimų dėka 
buvo sudarytas gan tikslus vietos lie
tuvių adresynas. Papildomai LB apy
linkė naudojasi S. Garalevičiaus tvar
komu greitu tiesioginio susisiekimo 
interneto adresynu.

Renginiai

Kiekvienais metais LB apylinkės 
valdybos rūpesčiu Šv. Andriejaus baž
nyčioje iškilmingai paminimos Lie
tuvos laisvės gynėjų diena — Sausio 
13 ir Lietuvos gedulo ir vilties diena- 
diena — Birželio 15. LB rūpesčiu su
rengta ir visa eilė renginių. 2005-tų 
pavasarį atvyko Connecticut dramos 
būrelis su komedija „Ženteliai”. Ru
denį surengta amb. V Ušacko knygos 
pristatymas, o lapkričio mėnesį su
laukta „Exultate” choro iš Cleveland. 
Tada sausakimšai užpildyta Lietuvių 
namų didžioji salė, sulaukė žiūrovų iš 
Baltimore, Washington, DC ir New 
York, Choro atsikvietimą įgalino Lie
tuvių fondo suteikta dosni parama. 
LB apylinkės valdybos narys Artūras 
Dudonis naujai atvykusiems iš Lie
tuvos skaitė pranešimų ciklą „Pir
mieji žingsniai Amerikoje”.

2006 m. LB planuotą pavasarinį 
renginį perėmė choras „Laisvė”, su
rengęs koncertą „Pakeliui į Dainų 
šventę”. Birželio mėn. LB apylinkės 
valdyba surengė Šiaulių ansamblio 
„Saulė” koncertą. Rugsėjo pabaigoje 
Philadelphia priglausta JAV LB 
XVTII tarybos pirmoji sesija. Ta proga 
Lietuvių namuose Tarybos nariams 
ir visuomenei suruoštas pokylis ir 
meninė programa. Vakaro metu pa
gerbtas Lietuvos nepriklausomybės 
reikalais daug gelbėjęs buvęs JAV 
Kongreso narys Charles Dougherty. 
Lapkričio mėnesį LB apylinkė sukvie
tė visuomenę stebėti filmo „Dievų 
miškas”. JAV ambasadai Lietuvoje 
neišdavus vizų, teko atšaukti „Pus
brolių Aliukų” koncertą iš Lietuvos.

2007 m. kultūrinę veiklą LB 
apylinkės valdyba pradėjo kovo 18 d. 
įvykusiu grupės „Teatriukas” iš 
Lietuvos spektakliu. Balandžio 21 d. 
rengiamas tradicinis LB pavasario 
koncertas, dalyvaujant Lietuvos dai
nininkui Vytautui Babravičiui, žino
mam „Simo” vardu. Šio koncerto pel
nas skiriamas LB apylinkės žinioje 
veikiančiai radijo laidai „Bendruo
menės balsas” (B.B.) paremti.

Pavienės ataskaitos ir 
pranešimai

LB vicepirm. Vytas Bagdonavi
čius palaiko artimus ryšius su šį ru
denį 100 metų veiklos sukaktį švę
siančiais Lietuvių namais. LB atsto
vai dalyvauja*LN posėdžiuose ir tar
pininkauja išrūpinant Lietuvių fondo 
paramą. Lietuvių namai yra atnauji
nami ir paskutiniuoju metu susi
laukia gausėjančių salių nuominin
kų.

LB iždą tvarkiusi Daina Krivic
kaitė pateikė dviejų su puse metų 
veiklos apyskaitą. Nei vienas ren
ginys neatnešąs nuostolių. Pajamų 
turėta 55,080, išlaidų — 49,740. Ižde 
lieko 14,460 dol.

„Bendruomenės balsas” radijo 
programos koordinatorė Julija Dan- 
tienė, šiose pareigose besidarbuojanti 
jau 20 metų, pranešė, kad jai dabar
tiniu metu tenka vadovauti 16 asme
nų redakciniam kolektyvui. Tai sa
viveiklininkai, negaunantys nė cento 
už atliekamą darbą. Ši vienintelė LB 
apylinkės žinioje veikianti radijo pro- 
rama, kas sekmadienį girdima radijo 
stoties WNWR 1540 AM banga, gy
vuoja jau 55-eri metai. J. Dantienės 
teigimu, ji ir toliau gyvuos, jei turės 
visuomenės paramą. BB iždininkas 
Gediminas Dragūnas informavo apie 
finansinę radijo valandėlės būklę. 
Metinis radijo stočiai mokestis siekia 
13,000 dol. Pusę reikiamų pinigų 
suaukoja klausytojai, ketvirtadalis 
ateina iš skelbimų. Trūkstamus 25 
procentus tenka sukaupti specialiai 
pravedamais vajais. Gelbsti Lietuvių 
fondas, LB apylinkės valdyba. G. 
Dragūno teigimu dabartiniu metu 
ižde lėšų yra vos šešių mėnesių radijo 
laidų mokesčiui.

V Krėvės lituanistinės mokyklos 
reikalais kalbėjo naujoji vedėja Jū
ratė Vrubliauskienė. Spėjusi pažinti 
V Kr ė vės*mokyklos mokytojus ir mo
kinius, ši Lietuvos subrandinta peda
gogė pateikė eilę minčių dėl mokyklos 
programų pagyvinimo ir didesnio 
skaičiaus mokinių į mokyklą pri
traukimo. Mokyklos iždininkei dr. 
Gintarei Gečytei susižeidus, T. Ge
čienė supažindino su dukters pareng
tu mokyklos iždo pranešimu. Lėšos 
mokyklos išlaikymui ateina iš mo
kinių tėvų mokamo mokesčio, mo
kyklai paremti ruošiamų renginių, 
Lietuvių fondo ir JAV LB Švietimo 
tarybos teikiamos paramos. Dėka 
gauto Juozo Kalinausko palikimo 
mokyklos iždo būklė gera.

Nukelta į 9 psl.
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ŠEŠTASIS „LIETUVOS KARININKAI 1918-1953” 
ŽINYNO TOMAS

Kovo 24 d. Vilniuje, kovo 30 d. 
Kaune Karininkų ramovėse iškilmin
gai buvo sutiktas Lietuvos kariuo
menės karių, nukentėjusių nuo sovie
tinio ir nacistinio genocido, artimųjų 
sąjungos ir Lietuvos nacionalinio 
muziejaus leidinys, paskirtas Lietu
vos karininkų ir jų šeimų didžiosios 
tremties 65-čiui ir visiems Lietuvos 
kariuomenės kavalerijos karinin
kams. Jame rasime karininkų, ne
šiojusių ir dabar turinčių pavardes, 
prasidedančias O, P ir R raidėmis, 
biografijas, portretines — vienų ir su

brangiais šeimų nariais, puikiai 
husarų pulkų kariško gyvenimo nuo
traukas, tomo priedus, biografijų pa
pildymus.

Vartant žinyną atsiveria vis gi
lesni tautos istorinės atminties klo
dai. Apie tai pernai sutinkant ži
nyno 5-tąjį tomą kalbėjo vienas iš lei
dinio talkininkų. Tai rūstus laik
mečio dokumentas ir kartu istorinės 
literatūros kūrinys. Jame atsispindi 
Lietuvos garbingų vyrų gyvenimas, jo 
tragiką ir heroika. Apie leidinio 
autorių ir talkininkų nuveiktą darbą, 
jo sudėtingumą pranešimą skaitė lei
dinio organizatorius, Sąjungos pirmi
ninkas Vytautas Zabielskas. Vilniuje 
Krašto apsaugos ministerijos ir Sau
sumos pajėgų vardu pasiaukojamai 
dirbusius sudarytojus ir Lietuvos ka
rininkų atminimą pagerbti susirin
kusius pasveikino Sausumos kariuo
menės vadas Arvydas Pocius. Kal
bėjo dimisijos leitenantas Gediminas 
Ruzgys, Karo mokyklą baigęs 1940 
m., iš žinyno puslapių žvelgiąs jauno 
kariūno akimis, 1941-jų sukilėlis. 
Utenos krašto žmonėms, vis iš nau
jo laidojusiems Pakalnių piliakalnyje 
žuvusiojo kūną, neįskundusiems par
tizano šeimos, padėkojo aktorė Re
gina Paliukaitytė-Guobienė, 1945 m.

buvusi tik penkerių, Pa
kalniškių miške nukan
kinto savo tėvo, artileris
to karininko, mokytojo ir 
partizano būrio vado 
Vinco Paliukaičio duktė.
Vytautas Spečiūnas, Lie
tuvos enciklopedijų leidy
bos instituto skyriaus 
vedėjas, stebėjosi pasi
šventėlių darbu, prilygs
tančių gero instituto pas
tangoms, kvietė visuo
menę nušviesti ir kitų 
Lietuvos socialinių žmo
nių grupių istoriją. Prof.
Gintautas Česnys keliais 
epizodais atskleidė Tus
kulėnų dvaro teritorijoje
Vilniuje rastų raudonojo teroro aukų 
identifikavimo ir tyrinėjimo istori
ją-

Kaune Lietuvos karininkų at
minimą pagerbė Krašto savanoriškų 
pajėgų vadas pik. Antanas Plieskis, 
kalbėjo gen. Stasio Raštikio duktė 
Meilutė Raštikytė—Alksnienė, Adolfo 
Ramanausko-Vanago duktė Auksė

Jeigu susidomėįote šia knyga, kreipkitės į „Draugo* knygynėlį 
tel.: 773-585-9500 ir mes pasistengsime Jums šią knygą užsakyti iš Lietuvos.

Regina Paliukaitytė su vyru Aleksandru Guobiu.

Ramanauskaitė-Skokauskienė, gen. 
Miko Rėklaičio duktė Asta Rėklai- 
tytė.

Ateityje skaitytojų laukia solidūs 
VII, VIII, IX žinyno tomai. Palin
kėkime jų sudarytojams, talkinin
kams didžiulės ištvermės ir sėkmės.

-Egidija Kaulakytė

Gavęs atlyginimą, nesunkiai tą padarė. Tada 
dviejų raitelių ir tiek pat pėstininkų lydimi, pa
vakariais, nukeliavę pusantros mylios, pernakvo
jome lauke, Libano kalnų papėdėje.

irželio dvyliktą dieną, prieš vidudienį, apsis
tojome arabų krikščionių (maronitų) kaime

Echdoje. Iš ten mylią paėję pėsti, atvykome prie šv. 
Marijos de la Cenobino vienuolyno Libano kal
nuose. Tos vietos patriarchas pripažįsta Romos 
Bažnyčios vyresnybę. Tuo metu jis laikė Mišias, 
kuriose įšventino vieną vienuolį. Patriarcho apei
giniai rūbai niekuo nesiskiria nuo tų, kokius nešio
ja mūsų arkivyskupai. Buvo su infula, alba (pa- 
lium), arnotu (casulam), tunikėle ir sandalais. Os
tija tokia pat kaip katalikų. Patriarchui baigus lai
kyti mišias pagal maronitų apeigas, jėzuitų vienuo
lijos kunigas Leonardas Pacifikas, kuris generolo 
leidimu buvo su manimi, paprašęs patriarcho pa
laiminimo, apsivilkęs patriarcho albą ir arnotą, ten 
pat atlaikė privačias pamaldas pagal Romos kata
likų apeigas. Nusirengęs apeiginius rūbus, patriar
chas apsivilko paprastą juodą abitą su violetiniu 
gobtuvu, taip, kaip tos vietos vienuoliai paprastai 
rengiasi. Pusryčių jis pavaišino mus kiaušiniais, 
sviestu ir alyvmedžio vaisiais. Mėsos jie niekada 
nevalgo. Po mišparų grįžome į Echdos kaimą.

Birželio tryliktą dieną, išvykdami iš Echdos, 
netoli kelio matėme dvidešimt keturis kedrus, 
nekertamus, nes tuose kraštuose daugiau jų nesą. 
Medis dailus, gana didelis, šakos panašiai išaugu
sios kaip maumedžio, kurį lenkai vadina modr- 
zew.

Per Libano kalnų viršūnę, kur niekada nenu
tirpsta sniegas, nors karščiai didesni nei Italijoje, 
atkeliavome prie Baalbeko miesto. Toje vietoje ka
daise didingasis karalius Saliamonas, kuris vedė 
faraono dukterį, buvo pastatęs rūmus. Naujieji ra
šytojai apie šiuos pastatus įvairiai rašo. Apaštališ
kasis pamokslininkas brolis Bonifacas ir Stagno 
vyskupas Steponas Ragūzietis, kuris, šv. Tėvo pa
vestas daug metų praleido Šventojoje Žemėje, savo 
Šventosios Žemės aprašyme tvirtina, kad Salia
monas Libano kalnų rūmus pastatė Baalbeke, o 
delfietis Kristijonas Adrichomijus savo „Jeruza
lėje” įrodinėja tuos rūmus buvus Jeruzalėj. Ne
drįsčiau tvirtinti, kurio nuomonė teisingesnė, nors 
Andrichomijus remiasi šv. Rašto ir Juozapo „Ju
dėjos senybių” 8 kn. 2 dalies liudijimu. Tik tą 
neabejotinai galiu tvirtinti, ką pats pastebėjau: 
„Karalių knygose” tie rūmai visai taip aprašyti, 
kaip jie ir šiandien Baalbeke atrodo. Tą juo leng
viau galima pamatyti, kad jų pamatai neišgriuvę, 
tik nuo senumo pamažu yra. Lipdami nuo kalnų,

ėjome per krūmus apžėlusią vadinamąją Antiliba- 
no kalvą, kur prasideda Žemutinė Sirija. Jany
čarai ir turkai, kurių gyvuliais jojome į Jeruzalę, 
aplinkiniuose kaimuose už mūsų pinigus pasamdė 
apie keturiasdešimt arabų maronitų su šautuvais 
ir lankais, kad saugumo dėlei palydėtų mus, nes 
tos vietos buvo pavojingos dėl arabų ir saracėnų 
užpuldinėjimų. Dieną prieš mums atvykstant, jie 
užjpiolę nužudė penkiolika turkų pirklių.

inotina, kad ten yra aštuonios arabų vėliavos: 
dvi raudonos krikščionių ir šešios baltos sa

racėnų. Jie tarp savęs nesutinka, dažnai pešasi, iš
skyrus tas dvi raudonas krikščionių vėliavas. Šitie 
tam tikromis apeigomis nuo mūsų skiriasi, tačiau, 
kaip jau anksčiau sakyta, moronitai pripažįsta pa
klusnumą popiežiui. Kai kurie laikosi savotiškų 
prietarų, kuriais skiriasi nuo kitų sektų. Sektų Si
rijoje daug, bet visų gausiausia — maronitai.

Arabai su baltų vėliavų ženklais daugiausia 
gyvena grobstydami ir plėšikaudami savo Arabijo
je, Šventojoje Žemėje ir Egipte. Bet Galilėjoje yra 
tokių, kurie turi gausiai avių ir kupranugariu ban
das. Patys gyvena palapinėse, ieško gerų ganyklų 
ir sveiko vandens. Pritrūkę ganyklų vienoje vieto
je, savo žmonas ir vaikus sulaipina ant kupranu
garių ir varydamiesi avis traukia į patogesnes vie
tas. Galilėjoje, prie Taboro kalno, jų sutikome du 
būrius. O krikščionys arabai gyvena kaimuose, 
dirba laukus, augina daržus ir Libano kalnuose, ir 
Sirijoje, ypač netoli Damasko, taip pat ir Švento
joje Žemėje, nors ir nedaugelyje vietų. Cenomietis 
Petras Belonas šį Baalbeko miestą laiko Pilypo 
Cezarėja, bet tam įrodymų nepateikia. Tikra, kad 
prie jūros yra kita Cezarėja, turinti tokį pat pava
dinimą. Šv. Rašte užsimenama ją esant prie jūros. 
Iš ten šv. Paulius išvykęs į Romą.

Birželio keturioliktą dieną išvykę iš Baalbeko, 
nesant jokių užeigų, nakvojome lauke, ne be 
baimės kokio rimtesnio pavojaus. Tik sumanūs 
mūsų sargybiniai iš anksto užbėgo pavojui už 
akių. Iš tolo pamatę, kad kažkos turkas, kuris 
dvidešimt kelių asmenų lydimas žygiuoja į karą su 
persais, pasistatė palapines nelabai plačioje lygu

moje, kur ir mes norėjome apsistoti, sargybiniai 
liepė mums pasislėpti gretimose kalvose. Patys nu
ėję pas tą turką, pasakė, kad jie apsaugos dėlei lydi 
neturtingus, iš toli atvykusius piligrimus ir pa
prašė, kad tie leistų pernakvoti toje lygumoje. Tur
kai daugeliu atvejų laikosi dorovinio gailestingu
mo, tad lengvai sutiko. Taigi, gavę leidimą, apsis
tojome ir ilsėjomės netoli nuo jų. Priešingu atveju, 
jei būtume nelauktai ten pasirodę, barbarai, many
dami, kad mes jų nepaisome, galėjo mums nemažai 
vargo padaryti. Jau anksčiau priešais keliaujantis 
vienas turkas tenai norėjo mus aplėšti. Taip atsi
tiko susidūrus su vieno sangiacho iš Egipto grįž
tančiais kareiviais. Jie vieną iš mūsiškių numetė 
nuo mulo, ir tą gyvulį su visais daiktais jėga atė
mė. Etiopas mukieras, iš kurio buvome išsinuomo
ję gyvulius, nusitvėrė to mulo neduoti, tai ji su pa
galiu mušdami labai sužeidė. Atskubėję mūsų sar
gybiniai jį išgelbėjo ir mulą atgavo. Davę jiems du 
talerius, išsirūpino, kad mūsų nepersekiotų. Pas
kui mūsų vertėjas sakė, kad jie pagal savo pa
pročius yra šventai prisiekę, ką tiktai kelyje su
tiksią, nesivaržydami atimsią iš to viską, kas tin
kama, pasiteisindami, jog tolimą kelią keliauja. 
Mat jie naudojosi tokia pat laisve kaip čiaušiai 
(Czausszči), kurie imperatoriaus pasiųsti į žygį, 
nebaudžiami gali iš kiekvieno paimti sau patinka
mus arklius.

TT^itą naktį atvykome prie turkų užeigos, vadi-
Aknamos Tykyejum. Ji ne taip puikiai pastaty

ta, bet vieno Damasko pašos gausiai aprūpinta. Čia 
susitikome su karavanu, traukiančiu iš Damasko į 
Tripolį. Jame buvo apie du šimtus raitelių. Užei
goje matėme, kaip vienas turkas, kažką murmė
damas, išleido į laisvę vieną po kito penkis jaunus 
paukščiukus. Per vertėją paklausiau, kodėl tai pa
darė. Atsakė, paleidęs tikėdamasis, kad šio gero 
darbo nuopelnas palengvinsiąs mirusių artimųjų 
vėlėms. Taigi atrodo, kad iš pačios prigimties jie 
šiek tiek nujaučia apie sielų kančias skaistykloje.

Iškeliavę penkioliktos dienos rytą, priėjome 
prie kalno dešinėje kelio pusėje, kur, sako, Kainas 
užmušęs savo brolį Abelį. Kalno viršuje kyšo dvi 
kalvos. Jose, sako, jie aukoję Dievui aukas. Vienos 
iš tų kalvų papėdėje rodo vietą, kur Abelis buvo 
užmuštas ir palaidotas. Skubėdami keliauti, nebe
lipome į tą labai aukštą kalną. Turkai pasakojo, 
kad toje vietoje iš po žemių esąs girdimas kažkoks 
garsas, liudijąs aną brolžudystę ir nekaltojo Abelio 
atminimą. Dėl to tą vietą labai gerbia. Tvirtino, 
kad iš tikrųjų tuojau pasveikstąs sunkiai sergąs 
ligonis, jei tiktai nuogas pagulįs šioje vietoje.

Bus daugiau.
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Margaspalvė politinių 
įvykių pynė

Kokios politinio gyvenimo nau
jienos pirmiausia šmėkšteli prieš 
akis, pagalvojus apie prabėgusią sa
vaitę? Paaiškėjo visų Lietuvos miestų 
ir rajonų merai. Taip pat ir bene il
giausiai intrigavęs klausimas — kas 
valdys Vilnių? Socialdemokratai ofi
cialiai pradėjo derybas su darbiečiais, 
o įtampa Lietuvą valdančios partijos 
viduje kasdien tik didėja. Preziden
tas, nepaisant didžiulio Vyriausybės 
ir kai kurių patarėjų spaudimo, vis gi 
pasirašė Gamtinių dujų įstatymą. 
Kita svarbi naujiena iš Prezidentūros 
- Ekscelencija jau ieško naujo VSD 
vadovo kandidatūros. Vilties spindu
lys nušvito, jog Lietuva neatsuks nu
garos lietuviams užsienyje — konser
vatorius A. Kubilius pasiūlė originalų 
dvigubos pilietybės problemos spren
dimo kelią.

Rolandas Paksas atsitraukia, 
bet ir toliau žada grįžti

Penktadienį, likus dienai iki so
cialdemokratų Vilniaus skyriaus su
sirinkimo, kuriame turėjo būti sudė
liotos galutinės sutarties su liberal- 
demokratais detalės, paaiškėjo, kad 
R. Paksas atsitraukia ir nekandida
tuos į Vilniaus merus. Jis pats tai 
bandė paaiškinti tuo, kad yra pasi
rengęs grįžti ne į žemesnį nei prezi
dento postą, iš kurio už priesaikos pa
žeidimą buvo pašalintas. Kaip jis ke
tina atgauti teisę kovoti dėl aukščiau
sios valstybėje pareigybės — R. Paksas 
nepaaiškina. Vis gi mažai tikėtina, 
kad sostinės mero pareigybė pasirodė 
šiam politikui per menka. Papras
čiausiai, iškilo rimta grėsmė, jog jis 
nebūtų išrinktas. Socialdemokratų 
vadovybė neprieštaravo, kad meru 
būtų liberaldemokratas, bet katego
riškai buvo prieš R. Pakso kandida
tūrą. Ilgą laiką R. Paksas pašaipiai 
vertino tokią kitų politikų poziciją, 
tačiau, regis, galiausiai turėjo nu

malšinti ambicijas.
Kita vertus, toks aplinkybių su

siklostymas palieka R. Paksui geras 
politinio veikimo galimybes. Jis to
liau gali tęsti aktyvią agitaciją pro
vincijoje, ruošdamasis Seimo štur
mui. Kaip rodo gyventojų apklausos, 
dar šiek tiek pastangų ir liberal
demokratų viltys turėti daugumą bū
simam Seime gali išsipildyti. Aišku, 
jei kitos politinės partijos, vietoj tie
sioginio bendravimo su Lietuvos 
žmonėmis, apsiribos postringavimais 
žiniasklaidoje apie R. Pakso grėsmę.

Prezidentūros pavasaris?

Bent du prezidento sprendimai 
maloniai nustebino tuos, kurie nebe
sitikėjo, jog Valdas Adamkus bandys 
daryti bent kokią įtaką Lietuvos poli
tiniams procesams. Pirmiausia, jis 
davė suprasti, kad yra pasiryžęs ieš
koti naujo VSD vadovo, jei tik Seimas 
priimtų Arvydo Pociaus atstatydini
mo dekretą. Prezidentas netgi viešai 
pareiškė, jog klaidinga nuomonė, kad 
jis esą remia dabartinį VSD vadovą. 
Tokia prezidento pozicija neabejoti
nai paskatino Seimą aktyvesniems 
sprendimams ir buvo nutarta iš nau
jo svarstyti A Pociaus atleidimo dek
retą. Tiesa, gana komplikuotos išlie
ka naujojo vadovo pareigos. Atrodo, 
kad nebesvarstoma STT vadovo R 
Malakausko kandidatūra, o atrasti 
kandidatą, kuris tenkintų tiek Seimo 
daugumą, tiek prezidento kai ku
riuos patarėjus - nėra paprasta.

Dar svarbesnis prezidento spren
dimas — pasirašyti Gamtinių dujų 
įstatymą, kuris numato reguliuoti di
džiųjų dujų tiekėjų pelno maržą. Ve
tuoti šį įstatymą prezidento prašė 
premjeras Gediminas Kirkilas, kai 
kurie prezidento patarėjai. Oficiali 
siūlymo vetuoti priežastis - baimė, 
jog Rusija nuspręs kelti dujų kainas. 
Neoficiali - toks įstatymas gerokai

apkarpo dabartinės monopolistės 
„Dujotekanos” pelną.

Tiesa, prezidento patarėja jau 
pareiškė, kad Vyriausybė turėtų teik
ti pataisas naujai priimtam įstaty
mui, tačiau bet kuriuo atveju prezi
dentas įrodė, jog sugeba priimti sa
varankiškus sprendimus.

Lietuvos socialdemokratai 
pyksta ir pykstasi

Praėjusią savaitę eilinį kartą pa
skelbta, kad socialdemokratai pyksta 
dėl konservatorių kritikos ir todėl 
pradeda derybas su darbiečiais. Apie 
tai tvirtai prabilo Algirdas Brazaus

Liberaldemokratai (iš kairės): Rolandas Paksas, Juozas Imbrasas, Valentinas 
M ažūro nis. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

kas. Tačiau netrukus G. Kirkilas pa
bandė švelninti toną ir tvirtino, kad 
jam asmeniškai konservatoriai yra 
artimesni nei darbiečiai. Jau esame 
įpratę prie socialdemokratų gudravi
mo, kai kalbama viena, o daroma — 
visai kas kita. Tačiau šįsyk, regis, so
cialdemokratai rimtai pykstasi. Vy
tenis Andriukaitis ir A. Brazauskas 
auklėja Algirdą Paleckį. Pastarasis 
kalba apie partijos atsinaujinimo bū
tinybę. G. Kirkilas bando laviruoti, 
tačiau retsykiai neišlaiko ir jo tonas 
tampa neįprastai agresyvus. Dar pri
dėkime tokių socialdemokratų, kaip 
A. Sakalas, kritinius pamąstymus ir 
pamatysime tikrą politinę kakofoni
ją. Telieka tradiciškai konstatuoti, 
kad gegužės mėnesį vyksiąs social
demokratų suvažiavimas turėtų būti 
labai karštas ir svarbus Lietuvos po
litiniame gyvenime.

Konservatoriai siūlo pataisas 
Pilietybės įstatymui

A. Kubilius pasiūlė neuždrausti 
dvigubos pilietybės, bet aiškiai reg
lamentuoti atvejus, kada tokia pilie
tybė leidžiama. Plačiausiai, pasak jo, 
tokia pilietybė turėtų būti teikiama 
etniniams lietuviams. Jis taip pat 
įvardija ir kitas dvigubos pilietybės 
įgijimo sąlygas. Praktiškai vienintele 
kliūtimi, kuri gali sukliudyti užsie
nyje gyvenančiam lietuviui įgyti Lie
tuvos pilietybę, pasak siūlomų pa- 

- įvykdyti nusikaltimai, 
is konservatorių vadovo pasiū

lymas gali būti vadinamas kol kas

rimčiausia pastanga spręsti proble
mas, kurios atsirado po kontraversiš
ko Konstitucinio Teismo išaiškinimo, 
kuris pareikalavo apriboti lengvatų 
taikymą etniniams lietuviams ir iš 
esmės suabejojo tautinės valstybės 
samprata.

Prezidento sudaryta komisija 
spręsti minėtas problemas, deja, pa
sirodė nevykusi. Jau vien dėl to, kad 
keistais būdais iš jos buvo išstumti 
kai kurie atstovai, o komisijos vado
vui, regis, labiausiai rūpėjo išsaugoti 
Konstitucinio Teismo autoritetą. 
Tad A. Kubiliaus siūlymas yra tikrai 
sveikintinas žingsnis. Kita vertus, 
kol kas neaišku, kaip į tokį pasiūly
mą reaguos kitos Lietuvos politinės 
partijos. Jų reakcija kartu atskleis ir 
požiūrį į išeivijoje gyvenančius lietu
vius.

Popiežius Benediktas XVI mini dvigubą jubiliejų
Atkelta iš 1 psl.
panašias, bet vis dėlto mažėjančias ti
kinčiųjų minias.

Italijos spauda pabrėžia jei ne 
abiejų popiežių veiksmų, tai bent jau 
pasaulėžiūrų panašumą, o kai kurie 
prelatai, prašę neminėti pavardės, 
prasitaria, kad palyginti apsnūdęs 
Benediktas XVI pradeda vesti juos iš 
kantrybės.

Gerbiamas teologas savo dialogą 
su visuomene vis labiau plėtoja 
dvasinių ir dorinių klausimų srityje, 
ir tik retai ryžtasi pasukti į diploma
tijos teritoriją.

Tradicinio Velykų kreipimosi į 
,,miestą ir pasaulį” metu Benediktas 
XVI apgailestavo dėl gamtos nelai
mių bei ,,žmogiškųjų tragedijų” ir dė
jo ateities viltis į tikėjimą Dievu, „ku
ris myli mus taip, kad prisiima mūsų 
žaizdas ir mūsų skausmą, ypač ne
kaltųjų kančias”.

Prieš tris savaites Berlyne susiti
kusius paminėti 50-ųjų Europos Są
jungos (ES) įkūrimo metinių bloko

vadovus Benediktas XVI įspėjo, kad 
Europos atgimimui gali iškilti grės
mė, jeigu ji pamirš savo krikščioniš
kas šaknis ir atsiduos „ypatingai 
apostazei”.

Vokietijoje gimęs popiežius, užsi
tarnavęs griežto tikėjimo sergėtojo 
reputaciją, tvirtina, kad krikščioniš
kos vertybės, „išreiškiančios žemyno 
dvasią, privalo likti” Europos dalis.

Kaip popiežius Benediktas XVI 
netgi dar dažniau kalba apie abortus, 
šeimą, homoseksualumą, embrionų 
statusą ir eutanaziją, tuo supriešin
damas Bažnyčią su pilietinėmis vi
suomenėmis tiek Europoje, tiek ki
tuose išsivysčiusiuose kraštuose.

Europos filosofiją studijavęs Be
nediktas XVI nerodo didelio susido
mėjimo kitais žemynais, kitaip nei 
daugiausia per visą Romos Katalikų 
Bažnyčios istoriją keliavęs Jonas 
Paulius II, įdėmiai stebėjęs geopoliti
nius procesus.

Kitą mėnesį Benediktas XVI 
ketina vykti į Braziliją — tai bus pir

moji jo kelionė už Atlanto, kurios me
tu jis ketina susitikti su Pietų Ameri
kos ir Karibų jūros regiono šalių vys
kupais. Kita ir kol kas vienintelė jo 
kelionė už Senojo žemyno ribų buvo 
ganytojiškas vizitas Turkijoje, esan
čioje Europos ir Azijos kryžkelėje.

Kitas Benediktui XVI svarbus 
klausimas — dvasinis Bažnyčios su
vienijimas aplink popiežiaus institu
ciją. Tikimasi, kad artimiausiu metu 
jis paskelbs laišką Kinijos katali
kams, susiskaldžiusiems į valstybės 
leidžiamą „patriotinę” ir draudžiamą 
pogrindinę bažnyčias, kurių pastaroji 
skundžiasi valdžios persekiojimu.

1927 metų balandžio 16 dieną 
mažame Bavarijos miestelyje gimęs 
Benediktas XVI pripažįsta, kad An
trojo pasaulinio karo metais prieš sa
vo valią buvo įtrauktas į hitlerinio 
jaunimo veiklą. Žydų organizacijos 
sutartinai giria popiežių už priešini
mąsi antisemitizmui.

Kunigo šventimus dabartinis po
piežius gavo 1951 metais ir pačioje

karjeros pradžioje ilgą laiką dėstė 
teologiją. 1977 metų kovą jis buvo pa
keltas į Miuncheno vyskupus, o pas
kui išvyko dirbti į Vatikaną.

Popiežiaus namų šeimininkė In- 
grid Stampa apibūdino jį kaip kuklų 
ir neišrankų žmogų. Jis retai geria 
vyno, mat nuo jo jam ima skaudėti 
galvą, mėgsta itališkos virtuvės pa
tiekalus, tačiau pirmenybę vis dėlto 
teikia vokiškam maistui: pavyzdžiui, 
virtinukams ir obuolių pyragui.

Benediktas XVI netikėtai pade
monstravo prielankumą aukštajai 
madai: jis avi „Prada” batus ir nešio
ja „Gucci” saulės akinius, be to, pra
dėjo dėvėti tradicines kepures, kokių 
popiežiai nenešiojo jau kelis dešimt
mečius.

Teigiama, kad popiežius moka 
dešimt kalbų, nors Italijos spauda ne
praleidžia progos atkreipti dėmesio į 
jo vokišką akcentą.

Benedikto XVI brolis Georgas — 
taip pat dvasininkas, tik trejais me
tais vyresnis.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Paulas Wolfowitzas lieka 
vadovauti Pasaulio bankui

CRE nuotr.Paulas Wolfowitzas.

Vašingtonas, balandžio 16 d. 
(AFP/BNS) — Pasaulio banko vado
vui Paului Wolfowitzui po savaitgalį 
vykusių pasaulinės finansų politikos 
formuotojų susitikimų kol kas pa
vyko išsaugoti postą, tačiau jis toliau 
jaučia didelį spaudimą atsistatydinti 
dėl favoritizmo skandalo.

Sekmadienį P Wolfowitzas atsi
sakė pasitraukti iš užimamų pareigų, 
kai šios pasaulinės finansų organiza
cijos valstybių narių vyriausybės iš
reiškė „didelį susirūpinimą” tuo, kad 
jis prisidėjo prie to, jog banke dir
bančiai jo gyvenimo draugei buvo ge
rokai padidinta alga ir ji buvo pa
aukštinta tarnyboje.

Tačiau 185 nares turinčio Pa
saulio banko politikos formuotojams 
nepavyko rasti bendros pozicijos dėl 
to, ar R Wolfowitzas, buvęs JAV gyny
bos sekretoriaus pavaduotojas, kurį 
ir toliau tvirtai remia Baltieji rūmai, 
tinkamas toliau eiti šias pareigas.

Irakiečių pabėgėliams gresia 
humanitarinė krizė

„Dabartinė padėtis visiems 
mums kelia didelį susirūpinimą”, — 
nurodė finansų ir pagalbos ministrai 
iš Jungtinių Valstijų, Europos šalių ir 
kitų Pasaulio banko valstybių narių 
savo pareiškime, kurį paskelbė po Va
šingtone vykusio banko pavasario su
sitikimo.

„Turime užtikrinti, kad bankas 
galėtų efektyviai vykdyti savo įsipa
reigojimus ir išsaugotų savo patiki
mumą bei reputaciją ir darbuotojų 
motyvaciją”, — rašoma pareiškime.

Ministrai sakė, kad palauks Pa
saulio banko vykdomųjų direktorių 
valdybos, kuri turi įvertinti P Wol- 
fowitzo, nurodžiusio Libijoje gimusiai 
savo draugei Shahai Rizai skirti be
veik 200,000 JAV dolerių metinę al
gą, elgesį, išvadų.

P Wolfowitzas, kuris buvo vienas 
pagrindinių Irako karo architektų, 
taip pat sakė, kad valdybai turėtų bū
ti leista baigti tyrimą.

LONDONAS
Daugiau kaip prieš mėnesį pa

grobto BBC žurnalisto Gazos Ruože 
Alano Johnstono tėvai pirmadienį 
prašė suteikti žinių apie jo būklę. To
kį pareiškimą jie paskelbė po to, kai 
viena islamistų grupuotė pranešė, 
kad nužudė šį BBC žurnalistą. Škoti
joje gyvenantys Grahamas ir Marga- 
ret Johnstonai savo pareiškime sako, 
kad šiuo metu jaučia „desperatišką 
susirūpinimą”. „Nuoširdžiai krei
piamės į visus, kas gali turėti žinių 
apie Alano situaciją ir būklę, prašy
dami susisiekti su pareigūnais Ga
zoje, — sakoma pareiškime. — Mūsų 
sūnus pastaruosius trejus metus gy
veno ir dirbo tarp Gazos žmonių, kad 
pateiktų jų istorijas išoriniam pa
sauliui, ir mes prašome jų visų padėti 
užbaigti šį sunkų išmėginimą”.

VARŠUVA
Buvęs Lenkijos Seimo pirminin

kas ir premjeras Jozefas Oleksy sa
vaitraščiui „Wprost” prisipažino, kad 
baiminasi dėl savo gyvybės. Pasak jo, 
paskelbus jo pokalbius su vienu tur
tingiausių Lenkijos verslininkų Alek
sandru Gudzowaty, kurių metu 
buvęs premjeras neigiamai kalbėjo 
apie buvusį prezidentą Aleksandrą 
Kwasniewskį, buvusį premjerą 
Leszeką Millerį ir kitus Kairiųjų de
mokratų sąjungos vadovus, prasidėjo 
keisti dalykai. Nežinomi asmenys su
gadino jo namų šeimininkės automo
bilį. Vėliau jo žmonai važiuojant au
tomobiliu nukrito ratas. Buvusio Vy
riausybės vadovo automobilio padan
gos buvo subadytos. J. Oleksy sako, 
kad sulaukia anoniminių telefono 
skambučių.

HAGA
Buvęs Makedonijos vidaus rei

kalų ministras Liubė Boškovskis pir
madienį stojo prieš Jungtinių Tautų 
(JT) tribunolą dėl kaltinimų, susiju
sių su albanų žudymu per 2001 metų 
partizanų sukilimą Makedonijoje. L. 
Boškovskiui, paskutiniam Tarptauti
nio tribunolo buvusiai Jugoslavijai 
(TTBJ) apkaltintam asmeniui, pa

reikšti trys kaltinimai karo įstatymų 
ir papročių pažeidimu dėl policijos 
atakos prieš civilius gyventojus į 
šiaurę nuo Skopjės esančiame Liu- 
boteno kaime. Ši byla yra vienintelė 
Hagos tribunole, susijusi su Make
donija, kuri 1991 metais atsiskyrė 
nuo Jugoslavijos.

JAV

NIUJORKAS
Didžiausio pasaulyje greitojo 

maitinimo restoranų tinklo valdytoja 
„McDonald’s” pranešė grynojo pelno 
per pirmąjį šių ketvirtį susižėrusi
26,5 proc. daugiau nei prieš metus. 
Išankstiniais duomenimis, korporaci
jos grynasis pelnas akcijai, pernai 
sausį-kovą siekęs 0,49 dolerio, šiemet 
per tą patį laikotarpį išaugo iki 0,62 
dolerio, analitikams tikintis kukles
nio rezultato — 0,57 dolerio. „Mc
Donald’s” pardavimų pajamos pra
ėjusį mėnesį išaugo 12,7 procentų. 
Ūgtelėję pardavimai Rusijoje, Pran
cūzijoje, Vokietijoje ir Didžiojoje Bri
tanijoje pajamas Europoje padidino 
11,2 procento. Pajamų prieaugis JAV 
siekė 6,2 proc., Azijoje, Ramiojo van
denyno regione, Artimuosiuose Ry
tuose ir Afrikoje — 9,6 procento.

ARTIMIEJI RYTAI

BAGDADAS
Netoli Irako šiaurinio Mosulo 

miesto pirmadienį per ataką prieš 
vieną patikrinimo postą ginkluoti už
puolikai nukovė 13 irakiečių karei
vių, pranešė policija. Ataka buvo su
rengta miestelyje, esančiame už 50 
km į pietvakarius nuo Mosulo. „Di
delė teroristų grupė atvažiavo pen
kiais automobiliais ir nedelsdami ati
dengė ugnį į Hadaro patikrinimo 
punktą, po to paspruko”, — sakė ar
mijos majoras Qassimas Abdullah ir 
pridūrė, kad keturi kariai buvo su
žeisti.

TEHERANAS
Irano prezidentas Mahmoudas 

Ahmadinejadas pirmadienį sakė, kad 
Iranas neatsisakys savo teisės į bran
duolines technologijas, pranešė vals
tybinė televizija. „Irano tauta gins 
savo teisėtą teisę ir siekdama išsau
goti savo branduolines teises nė tru
pučio nesitrauks”, — sakė M. Ahma
dinejadas.

v
Ženeva, balandžio 16 d. („Reu- 

ters”/BNS) — Artimuosiuose Ry
tuose kils nauja humanitarinė krizė, 
jei Vakarų valstybės nesiims skubių 
priemonių padėti keturiems milijo
nams irakiečių, kurie dėl konflikto 
buvo priversti palikti savo namus, 
pirmadienį įspėjo „Amnesty Inter
national”.

Londone įsikūrusi žmogaus tei
sių organizacija paragino Jungtines 
Valstijas, Europos Sąjungą ir kitas 
pasaulio valstybes padėti Jordanijai 
ir Sirijai pasirūpinti maždaug 2 mln. 
irakiečių pabėgėlių, kurie paliko savo 
tėvynę.

Dar 1,9 mln. žmonių liko be pas
togės pačiame Irake. Dauguma jų ne
teko namų per pastaruosius metus, 
kai per šalį nusirito kruvina savižu
džių sprogdinimų ir tarpkonfesinio 
smurto banga.

,,Amnesty International” šį krei
pimąsi paskelbė prieš antradienį Že
nevoje prasidedančią dviejų dienų 
tarptautinę konferenciją, kurią para
gino surengti Jungtinių Tautų pabė
gėlių agentūra. Šiame susitikime bus 
ieškoma būdų, kaip patenkinti sku

biausius regiono poreikius.
„Artimieji Rytai stovi prie naujos 

humanitarinės krizės slenksčio. Ji 
kils, jei Europos Sąjunga, JAV ir kitos 
valstybės nesiims skubių ir konkre
čių priemonių”, — rašoma „Amnesty 
International” pareiškime.

„^Amnesty International” Arti
mųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos progra
mos vadovas Malcolmas Smartas sa
kė, kad Sirijai ir Jordanijai iki šiol se
kėsi susitvarkyti su didžiausiu pa
bėgėlių srautu, tačiau „turi būti ri
ba”.

,,Gyvybiškai svarbu, kad dabar 
įsikištų kitos vyriausybės ir suteik
tų... tiesioginę pagalbą, kad Sirijoje, 
Jordanijoje ir kitose šalyse pabėgėliai 
būtų aprūpinti būstu ir maistu, jiems 
būtų garantuota sveikatos priežiūra 
ir galimybė įgyti išsilavinimą”, — sa
kė jis.

JT Vyriausiojo pabėgėlių komisa
ro (JTVPK) duomenimis, dėl išplitu- 
sio smurto, prastų gyvenimo sąlygų, 
darbo netekimo, nerimo dėl ateities 
ir kitų priežasčių kas mėnesį sa-vo 
namus palieka nuo 40,000 iki 50,000 
irakiečių.
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Lietuvoje — Ukraino ordinas „Už naršę"
ALDONA VASILIAUSKIENĖ

Lietuvos ir Ukrainos valstybėms 
atgavus nepriklausomybę, vis dau
giau randama medžiagos, atspindin
čios abiejų valstybių gilias, ne kartą 
tarpusavyje persipynusias, istorines, 
kultūrines šaknis, nemaža dėmesio 
skiriama ukrainiečių religinei-dvasi- 
nei veiklai. Lietuvių veikla, stipri
nant jau nepriklausomų valstybių 
bendradarbiavimo ryšius, sulaukė 
aukščiausių Ukrainos valstybinių 
įvertinimų — Lietuvos prezidentui 
Valdui Adamkui lankantis Ukrainoje, 
Ukrainos prezidentas Viktoras Juš- 
čenko 2006 m. lapkričio 14 d. pasi
rašė įsaką, kuriuo už išskirtinus as
meninius nuopelnus Ukrainos valsty
bei, minint Lietuvos ir Ukrainos dip
lomatinių santykių užmezgimo 15- 
ąsias metines, Ukrainos valstybės 
ordinais ir medaliais apdovanojo 10 
Lietuvos asmenų (politikų, mok
slininkų, visuomenės veikėjų). Uk
rainos valstybinius apdovanojimus 
gruodžio 12 d. Ukrainos ambasadoje 
įteikė ambasadorius Borys Klimčiuk.

2007 m. kovo 7 d. Ukrainos am
basadoje įteiktas naujas apdovanoji
mas — Pirmojo laipsnio ordinas „Už 
narsą”. Juo įvertinta Helsinkio gru
pės nario Viktoro Petkaus veikla.

Totalinės cenzūros laikais, kada buvo 
sekama kiekviena mintis, nebijoti reikšti 
savo požiūrį, reikėjo turėti aštrų protą, 
drąsą ir tvirtą charakterį.

Glaudūs istorikų dar beveik ne
tyrinėti lietuvių ir ukrainiečių pog
rindžio ryšiai sovietinės okupacijos 
metu: tai ir bendradarbiavimas lei
džiant pogrindžio spaudą (pasaulie
tinę bei religinę), tai ir lietuvių 
dvasininkų pagalba ukrainiečių Rytų 
apeigų katalikų kunigams, veikla 
įvairiose pasipriešinimo organizaci
jose. Čia paminėsime vieną pasi
priešinimo grupių — Ukrainos Hel
sinkio grupę, kurios veikloje dalyvavo 
lietuvis Viktoras Petkus bei estas 
Mart-Olav Nikius (M. Nikius dalyva
vo 2007 m. sausio 10 d. Vilniaus Ro
tušėje vykusioje konferencijoje, mi
nint Lietuvos Helsinkio grupės įkūri
mo 30-metį. Jis yra buvęs politka
linys ir Estijos pasipriešinimo daly
vis, zoologas, sovietmečiu išvertęs 
kelias Č. Darvino knygas į estų kalbą, 
buvęs Estijos parlamento narys, 
daugelio Estijos ir užsienio visuo
meninių organizacijų garbės narys, 
1999 m. Lietuvos prezidento apdova
notas LDK Gedimino ordino Koman
doro kryžiumi).

Ukrainos Helsinkio grupę su
darė: Olesis Berdnik, Piotras Grigo- 
renko, Ivanas Kandyta, Levko Lukja- 
nenko, Oksana Meško, Mikola Rude
nio, Oleksijus Tichis ir kt.

Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo išvakarėse, kovo 7 d., į Lietu
vą atkeliavo jau minėtas naujas Uk
rainos valstybinis apdovanojimas — 
Pirmojo laipsnio ordinas „Už narsą”. 
Šiuo ordinu Ukrainos prezidentas 
Viktoras Juščenka už aktyvią veiklą, 
narsą ir drąsą kovojant už laisvės ir 
demokratijos idealų įgyvendinimą, 
vykdant Helsinkio nutarimus ir 
minint Ukrainos Helsinkio grupės

įkūrimo 30-mėtį, jos iniciatorius ir 
aktyvistus (iš viso 41 asmenį) apdo
vanojo Pirmojo laipsnio ordinu „Už 
narsą”. Tarp apdovanotųjų — ir 
lietuvis Viktoras Petkus.

Ukrainos ambasadorius Lietuvos 
Respublikoje Borys Klimčiuk kalbėjo 
apie Ukrainoje įkurtos Helsinkio 
grupės veiklą. Ši grupė, įkurta 1976 
m. lapkričio 9 d. suvienijo tiesos 
gynėjus — įvairių pažiūrų ir tautybių 
žmones, kurie buvo vieningi, spren
džiant žmogaus teisių, spaudos, žo
džio, demonstracijų, informacijos bei 
idėjų laisvės klausimus. Ukrainos 
Helsinkio grupei priklausė buvę po
litkaliniai, jų giminaičiai bei draugai, 
jaunimas, siekęs gyventi laisvoje 
demokratinėje šalyje ir negailėjęs 
jėgų bei gyvybės šio kilnaus tikslo 
įgyvendinimui.

Ambasadorius B. Klimčiuk ak
centavo, kad tarp Ukrainos Helsinkio 
grupės apdovanotųjų ir du kitų vals
tybių piliečiai: estas Mart-Olav Nik
ius ir lietuvis Viktoras Petkus. Jie 
kartu su ukrainiečiais Vasilijum Stu- 
su ir Levku Lukjanenku dalyvavo ' 
tarptautonėse akcijose, ginant poli
tinius kalinius. Apie tą laikmetį, apie 
kario, kovojusio dėl žmogaus teisių, 
dėl savo tautos teisių likimo, totali
tarinio režimo nužudytas ukrainietis

poetas V Stusas yra parašęs širdį jau
dinančių, ryžtą stiprinančių ir dvasią 
keliančių posmų.

Ambasadorius pasidžiaugė, kad 
gali šį apdovanojimą įteikti ypatingos 
šventės — Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo išvakarėse ir kad 
apdovanojamas gerai Ukrainoje žino
mas, 25 metų nelaisvę patyręs kovo
tojas. Totalinės cenzūros laikais, 
kada buvo sekama kiekviena mintis, 
nebijoti reikšti savo požiūrį, reikėjo 
turėti aštrų protą, drąsą ir tvirtą 
charakterį.

Ambasadorius B. Klimčiuk Uk
rainos prezidento vardu įteikdamas 
Viktorui Petkui ordiną patikino, kad 
šis faktas - tai ženklas, jog Ukrainos 
valstybė pripažįsta jo žygdarbį atliktą 
dabartinėms bei būsimoms kartoms, 
linkėjo sveikatos, ilgų metų ir ne
išsenkamos energijos, tikėjimo 
nacionalinių teisių pergale.

Dėkodamas Ukrainos preziden
tui, Vyriausybei, Ukrainos ambasa
doriui Lietuvos Respublikoje už tokį 
aukštą apdovanojimą V Petkus pa
sakojo apįe pirmuosius susitikimus 
su ukrainiečiais (tai buvo lageryje), 
bendradarbiavimo pradžią, įsijun
gimą į Ukrainos Helsinkio grupės 
veiklą, bendrus darbus.

Kalbant apie Ukrainos Helsinkio 
grupę, dera priminti ir tokios grupės 
veiklą Lietuvoje. Lietuvos Helsinkio 
grupė (oficialiai „Helsinkio susita
rimų vykdymui remti Lietuvos visuo
meninė grupė”) susikūrė 1976 m. 
gruodžio 1 d. Jos tikslas — tirti 35-ių 
valstybių Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijos Bai
giamojo akto, pasirašyto Helsinkyje 
1975 m. rugpjūčio 1 d., nutarimų

Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Borys Klimčiuk įteikė 
Ukrainos l-ojo laipsnio ordiną „Už narsą” žinomam disidentui, Lietuvos ir 
Ukrainos Helsinkio grupių nariui Viktorui Petkui.

Gedimino Zemlicko nuotraukos

pažeidimus ir informuoti apie juos 
pasaulio visuomenę, taip pat šį doku
mentą pasirašiusių šalių vyriausybes. 
Dera priminti, kad Lietuvos Respub
lika šį aktą ratifikavo 1991 m. kovo 
12 d.

Mintis kurti tokias visuomenines 
grupes priklauso akademikui A. 
Sacharovui. Tad neatsitiktinai pir
moji tokia grupė susikūrė Maskvoje
— 1976 m. gegužės 12 d. Tais pačiais 
metais Maskvos pavyzdžiu Helsinkio 
grupės įsikūrė Ukrainoje (lapkričio 9 
d.) ir Lietuvoje (gruodžio 1 d.), vėliau
— 1977 m. — tokios grupės susikūrė 
Armėnijoje, Gruzijoje, Azerbaidžane, 
Kazachijoje ir kt.

***
Lietuvos Helsinkio grupės steigė

jai kunigas Karolis Garuckas, fizikos 
mokslų daktaras E i tanas Finkelš- 
teinas, poetė pedagogė politkalinė 
Ona Lukauskaitė-Poškienė, politka
linys Viktoras Petkus ir poetas, vertė
jas Tomas Venclova.

Lietuvos Helsinkio grupės prisis
tatymas užsienio žurnalistams įvyko 
Maskvoje akademiko Jurijaus Orlovo 
bute. Pareiškimą iš Vilniaus atvežė 
Tomas Venclova, Eitanas Finkelš- 
teinas ir Viktoras Petkus, saugumo 
sumetimais atvykę skirtingais trau
kiniais.

Be bendrų žmogaus teisių rei
kalų Lietuvos Helsinkio grupė, kaip 
rašo V Petkus („Lietuvos aidas”, 
2007.01.09, p. 13), nuo visų kitų 
skyrėsi tuo, kad jai reikėjo ne tik kelti

LIETUVIŲ FONDO NARIŲ SUVAŽIAVIMAS
Atkelta iš 3 psl.
Negalintys asmeniškai suvažia

vime dalyvauti ir balsuoti, gali įga
lioti kitus, suvažiavime dalyvauti nu
mačiusius LF narius. Tokio įgalioto 
asmens vardas, pavardė ar organiza
cijos pavadinimas turi būti įrašyti 
įgaliojimo kortelės viršuje.

Kaip minima gautoje informaci
joje, bet koks kitas įrašas šioje eilutė
je ar įgaliojimai be iš anksto įrašyto 
vardo, pavardės ar organizacijos pa
vadinimo bus laikomi negaliojan
čiais. Įgaliojimai siunčiami tiesiai 
jūsų pasirinktam įgaliotiniui arba į 
LF raštinę adresu: 14911 127 St., 
Lemont, IL 60431.

Anksčiau ir šių įgaliojimų reikalu

į viešumą Sovietų Sąjungoje daromus 
žmogaus teisių pažeidimus, tarptau
tinių sutarčių nesilaikymą, bet taip 
pat jai rūpėjo kelti ir Lietuvos oku
pacinę padėtį, tam pasitelkiant tarp
tautinę areną. Partizaninis karas 
prieš okupantą jau seniai buvo pasi
baigęs, tad nors tokiu būdu kova 
turėjo būti tęsiama.

Lietuvos Helsinkio grupė savo 
taikinga ir legalia kova pradėjo naują 
etapą Lietuvos rezistencinėje kovoje. 
Jos politika buvo nuosekli, demok
ratiška ir humaniška. Ji rūpinosi ne 
vien lietuviais, bet ir tautinėmis 
mažumomis, kitų Baltijos valstybių 
bei Sovietų sąjungos respublikų pa
dėtimi. Helsinkio grupės paskelbti 
dokumentai įvairiuose tarptautiniuo
se forumuose (ypač Madrido konfe
rencijoje) padėjo atkreipti dėmesį į 
Lietuvos laisvės bylą.

Helsinkio grupių veikla — svar
bus indėlis valstybių nepriklausomy
bės atgavimo procese. O Lietuvai 
atgavus Nepriklausomybę, Vilnius 
tapo vienu iš svarbiausių Helsinkio 
grupių judėjimo centru. 1991 m. 
rugsėjo 7—8 d. čia vyko Žmogaus tei
sių konferencija, kurioje dalyvavo 
apie 100 žmogaus teisių gynėjų iš 18 
pasaulio šalių, o 1996 m. lapkričio 16 
d. vykusiame suvažiavime į Vilnių 
atvyko jau 26 valstybių atstovai.

Tad neatsitiktinai aukštas Uk
rainos valstybės apdovanojimas — 
Pirmojo laipsnio ordinas „Už narsą” 
— politkaliniui, Ukrainos bičiuliui 
Viktorui Petkui atkeliavo į Lietuvą.

yra kilę įvairių nesusipratimų. Ta
čiau šiemet, atrodo, ir šiuo klausimu 
ginčų neturėtų būti.

Beje, kaip ir anksčiau, LF suva
žiavimo dalyvius rengėjai žada pa
vaišinti pietumis. Tai suteikia progą 
ne vien tik pamaloninti gomurį, bet ir 
pabendrauti su draugais bei pažįsta
mais, plačiau padiskutuoti kai ku
riais LF klausimais.

Reikia manyti, kad šis suvažiavi
mas vyks draugiškoje, o ne kovinėje 
nuotaikoje, kaip kad būdavo anks
čiau, kai LB atstovai „galąsdavo karo 
kirvius”. Linkime, jog LF ir LB drau
gystė vėl žydėtų, kaip ji žydėjo prieš 
dešimt metų ir anksčiau.
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PHILADELPHIA, PA
DARBINGAS LB APYLINKĖS SUSIRINKIMAS

Atkelta iš 4 psl. Mokyklos 
pagrindines išlaidas sudaro mokytojų 
algos, Sv. Andriejaus parapijai moka
ma patalpų nuoma bei patalpų švaros 
palaikymo mokestis.

Lietuvių Jaunimo sąjungos Phi
ladelphia skyriaus pranešimą pateikė 
pirm. Saulius Garalevičius. Susirin
kimai šaukiami, tačiau paskutiniuoju 
metu skyrius pasilinksminimų ne
ruošia. Sprendimą nulėmė prieš me
tus vieno renginio metu iškilę nema
lonumai. Skyriaus stambia auka 
prisidėta paremti vėžiu sergančią 
moterį iš Lietuvos. Su trejom nupirk
tom akcijom skyrius formaliai įstojo į 
Lietuvių namų organizaciją. Dosnias 
premijas skyrius skyrė V Krėvės litu
anistinėje mokykloje pravestam kon
kursui.

Gabrielius Mironas pateikė Phi
ladelphia LB Kontrolės komisijos 
pranešimą. Jis kartu su Aldona Page 
ir Danute Surdėnienė patikrino LB 
apylinkės valdybos, „Bendruomenės 
balso” ir V Krėvės lituanistinės mo
kyklos iždus. Visi iždai vedami tvar
kingai, rasti reikiami pateisinamieji 
dokumentai, finansinių prasižen

gimų nerasta.
Du su puse metų vadovavusi LB 

apylinkės valdyba, (pirm. T. Gečie
nės, iždininkės D. Krivickaitės, sek
retorės Marytės Viliamienės, vicepir
mininkų Dalios Jakienės (kultūrai), 
S. Garalevičiaus (jaunimui), narių 
Rimo Gadeikos ir Dudonio), atsista
tydino. Valdybon kooptuota Jurgita 
Pociūtė sąlyginai sutiko valdyboje 
likti. Neatsiradus daugiau kandidatų, 
susirinkimui pirmininkavusiam Vir- 
gui Volertui, sekretoriavusiam S. 
Garalevičiui, Kontrolės komisijos 
pirm. G. Mironui ir Jaunimo sąjun
gos narei Daliai Dalkutei susirinki
mas pavedė iki gegužės 1 d. surasti 
kandidatus į LB apylinkės valdybą. 
Dabartinei Kontrolės komisijai pa
tikėta pareigas eiti dar vienai kaden
cijai.

Buvo diskusijos įvairiais veiklos 
pagyvinimo klausimais. Pageidauta 
daugiau nuotaikingų renginių, pasi
linksminimų, gegužinių. Neabejoja
me, kad sudaryta Nominacijų komisi
ja suras gerus kandidatus vykdyti 
išreikštus pageidavimus.

Algimantas Gečys

Akių ligos

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220

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

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285

Dantų gydytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

EUGB4E C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kafcėti angliškai arba Betuviškai.
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260.

SVEZKATOS KLAUSIMAIS

Širdies ir kraujagyslių 
ligos

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

7112. S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300
Vidaus ligos

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Stuburo ir skausmo 
ligos

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, 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 
Bk Grove: 847-718-1212 
www.lllinoispain.com

Kovo 11 d. LB NY Brooktyn/Queens apylinkės surengto minėjimo me

Devyni mitai apie Atkinso dietų

ninėje programoje svečius džiugino pramoginių šokių pora — Tomas 
Mikuckis Ir Sue Chen.

MARGUTIS II

Tel. 773-476-2242

MARGUTIS II
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iš VVCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENA VAKARĄ

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

LAIDAS GALITE GIRDĖTILIETUVIŲ RAI 
INTERNETU www.wcev145O.com

PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ

STATE FARM
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th SL, 

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

American trucking Company
looking for Ovvner Operators-Semi 
Drivers to the follovving statės: VA, 
MD, NC, SC, AL, CA, MS. Current 

rate $1.22 per mile. This rate will 
be adjusted as fuel goes up or 

down. No deduetions For Insurance 
or trailers. Call Jack Black at 

800-741 -8798

A-A-:-;-:*;*Skelbimų skyriaus 
tek 1-773 585 9500

Atkelta iš 2 psl.
Kuo geriau subalansuota dieta ir 

kuo didesnę jos dalį sudaro natūralus 
maistas, o visa tai suderinta su 
sportu, tuo tai geresnis būdas at
sikratyti nepageidaujamo riebalinio 
sluoksnio ir padaryti tai visiems 
laikams. Todėl kiekvienas, kuris gali 
sportuoti, turi sportuoti, nes, bet 
kuri svorio metimo programa, kurio
je nėra vietos didesniam fiziniam 
aktyvumui, pasmerkta nesėkmei. Iš 
dviejų, kalorijų deficitą kuriančių 
metodų — sudeginti daugiau arba 
valgyti mažiau — pirmasis yra geres
nis, kadangi nesukelia neigiamų 
pasekmių.

Mitas Nr. 9: Ketogeninės 
(turinčios mažai angliavandenių) 
dietos yra riebalų atsikratymo

paslaptis

Apibrėžimas „mažai angliavan
denių” yra labai platus. Kai kuriose 
mažai angliavandenių turinčiose die
tose kalorijos, gaunamos iš anglia
vandenių, sudaro 40 proc. visų gau
namų kalorijų. Kitiems „mažai ang
liavandenių” turi ekstremalią reikš
mę ir jie suvartoja vos 40-70 gramų 
angliavandenių per dieną. Laikantis 
Atkinso dietos, pradinėje jos fazėje 
leistinas angliavandenių kiekis yra 
vos 20 gramų per dieną. Tai būtų 
vienas mažas obuoliukas.

Tai reiškia, joks angliavandenių 
vartojimas yra neleistinas. Ketoge
ninės dietos pagal savo charakterį 
yra ekstremaliai griežtos, o žvelgiant 
iš mitybos pozicijų, visiškai nesuba
lansuotos. Neginčitynas faktas yra 
tas, kad kuo griežtesnė dieta, tuo 
didesni pašaliniai efektai ir tuo sun
kiau jos laikytis ilgesnį laiką.

Besilaikantys mažai angliavan
denių turinčios dietos nenori girdėti, 
jog netgi nuosaikus angliavandenių 
apribojimas (bent jau perdirbtų ang
liavandenių pašalinimas iš mitybos 
raciono) jau duoda naudą ir kur kas 
lengviau tokios dietos laikytis ištisai.

Daug pastarųjų metų tyrimų pa

rodė, jog mažai angliavandenių tu
rinčios dietos veikia, tačiau nėra nė 
vieno tyrimo, kuris būtų įrodęs, jog 
būtina angliavandenius taip apriboti, 
kaip tai daryti pataria Atkinsas.

Kaip yra geriausia nuolat 
deginti riebalus ?

Dr. Atkinsas savo knygoje apie 
svorio kontrolę pateikė daug vertin
gos informacijos. Jis kalbėjo apie 
apdorotų angliavandenių blogąsias 
savybes, nustatė jų vaidmenį nutu
kimui. Atkinsas pripažino gausaus 
baltymų vartojimo naudą, atskleidė 
daug svarbių faktų, turėjo drąsos juos 
publikuoti. Deja, galiausiai jis padarė 
keletą ginčytinų išvadų ir, kaip 
daugelis kitų dietų guru, paliko daug 
neužpildytų spragų.

Jei nuolatinis riebalinio kūno 
sluoksnio mažinimas yra toks papras
tas, kaip angliavandenių eliminavi
mas, kodėl nutukimas siekia vis nau
jas ir naujas aukštumas, ir kodėl tiek 
daug besilaikančiųjų dietos patiria 
nesėkmes? Ar gali būti, jog abi - tiek 
įprastinė maisto piramidė, tiek ir pa
remta Atkinso dieta — yra klaidingos, 
ir optimaliausia nuolatiniam riebalų 
mažinimui dieta yra kažkur viduryje 
tarp jų? Ar gali būti taip, kad dieta 
yra absoliučiai blogiausias kelias, 
norint atskratyti nepageidaujamo 
kūno svorio ir, kad tinkamos tre- 
niuočių programos, suderintos su su
balansuota mityba, yra teisingiausias 
atsakymas?

Viena didžiausių klaidų, kurias 
daro tie, kas šiandien meta svorį yra 
ta, kad jie besąlygiškai priima kokią 
nors filosofiją, arba visiškai ją at
meta, taip puldami į kraštutinumus 
ir pamiršdami bent apsvarstyti alter
natyvius kelius.

Dauguma šiandieninių svorio me
timo sistemų ir filosofijų teigia pag
rįstus ir svarius dalykus, bet pažvel
gus į visumą, jos tėra visiškas teisy
bės, pusiau teisybės ir melo kratinys.

Andrius Pauliukevičius
Bernardinai .lt

http://www.lllinoispain.com
http://www.wcev145O.com


10 DRAUGAS, 2007 m. balandžio 17 d., antradienis

Esu dailininkė — ir tapau, ir skulptūrą padarau, ir piešiu...
Penktadienį Čiurlionio galerijoje 

atidaroma žinomos ne tik Lietuvoje, 
bet ir daugelyje Europos šalių daili
ninkės Jūratės Stauskaitės paroda 
„Toli — Arti”. Jūratė — tokia įvai- 
riabriaunė asmenybė, jog supranti, 
.kad posakis: „Davė ir drėbtelėjo” tik
rai teisingas. Dievulis tikrai „drėb
telėjo” jai daugybę talentų — grafikė, 
knygų iliustratorė, akvarelininkė, 
scenografe, parodų organizatorė, Vil
niaus vaikų ir jaunimo dailės mokyk
los įkūrėja, pedagogė, žurnalistė, ra
šytoja — štai tokia įvairialypė Jūratė.

Neseniai savo skaitytojams ra
šėme apie jos knygą „13x13. Trylika 
klausimų trylikai vyrų”, o šiandien 
noriu pristatyti skaitytojams kitokią 
Jūratę — kaip dailininkę ir dailės 
mokyklos vadovę.

Pirmiausia apie artėjančią paro
dą. J. Stauskaitė, kurios darbus yra 
įsigijęs ne vienas Lietuvos ar užsienio 
muziejus, kurios grafikos lakštai 
rodyti Norvegijoje, Čekijoje, Belgijoje, 
Graikijoje, Kanadoje, į JAV atvažiuo
ja pirmą kartą. Tačiau reikia paste
bėti, besidomintys menu žino ne tik 
jos pavardę, bet ir darbus.

Gimusi Kaune, 1971 m. baigusi 
Vilniaus dailės institutą (dabartinę 
Dailės akademiją), ji nuo pat pirmųjų 
kūrybinių žingsnių tapo žinoma besi
domintiems menu. Jos darbai išsis-

Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mo
kyklos lankstinukas.

kyrė judesiu, ekspresyvumu, polėkiu. 
Ir kartą pamatęs jos darbus, vargu, 
ar sumaišysi jos stilių su kitais, nors 
metams bėgant keitėsi ir temos, ir at
likimo būdai. Kaip rašo Jurgita Lu-

- davičienė, „Jūratė Stauskaitė dauge
liui asocijuojasi su ‘amžina gyvenimo 
švente’. Su momentais, kai per kraš
tus liejasi emocijos, kai iššūkis pri
verčia atrasti savyje neatidengtus 
stiprybės klodus, su aistra ir siautu
liu”. Gal todėl jos kūriniuose daug 
paukščių, moters figūrų.

„Nemėgstu, kai mane vadina 
grafike. Esu dailininkė. Ir tapau, ir 
skulptūrą padarau, ir piešiu”, — sako 
J. Stauskaitė viename interviu ir pri
duria: „Vis labiau vertinu piešinį... 
Piešinyje nepasislėpsi už jokios tech
nikos, spalvų, nieko neapgausi, maty
ti, kiek esi profesionalus, kokie tavo 
sielos judesiai. Profesionalas iš karto 
pastebės, ar linija iškankinta, ar tik
ra, paveiki”.

Lietuvoje Jūratė žinoma ir kaip 
pedagogė. Prieš šešiolika metų įsteig
tą Vaikų ir jaunimo dailės mokyklą 
baigė daugybė mokinių. Joje dirba 
daug puikių mokytojų, žinomų Lie
tuvos menininkų (nors, dailininkės 
žodžiais „nebūtinai geras dailininkas 
bus geras mokytojas”). Leidykla 
„Baltos lankos” 2002 m. išleido mo
kyklos pedagogų paruoštą eseistinės 
pedagogikos vadovėlį „Dailės pažini
mas: mokytojas — mokinys”, kurio 
jau nė su žiburiu nerasi knygynuose, 
ir kurio vieną, Jūratės dovanotą eg
zempliorių, parvežiau Čikagos litua
nistinei mokyklai. Pati J. Stauskaitė 
apdovanota Vilniaus miesto Šv. Kris
toforo prizu už nuopelnus švietimui.

Kai praėjusių metų pabaigoje 
lankiausi Vilniuje, susitikome su Jū
rate būtent šioje mokykloje. Daug 
kalbėjomės apie mokyklos galerijoje 
organizuojamas parodas (mano lan-

Dailininkė Jūratė Stauskaitė dailės mokyklos meno galerijos parodoje.
Laimos Apanavičienės nuotr.

kymosi metu veikė labai įdomi paro
da „Langas”), kuriose dalyvauja ne 
tik jos vadovaujamos mokyklos moki
niai, apie mokymo metodus — Jūratė 
įsitikinusi, kad „svarbiausia — proce
so, o ne rezultato kokybė, mokytis 
atėję žmonės gali ir turi atskleisti sa
vo kūrybingumą”, apie mokymo prog
ramą — ji apima tradicinio ir avan
gardinio meno mokymą, netradiciš
kai supažindina su svarbiausiais se
nosios ir šiuolaikinės dailės istorijos 
reiškiniais.

Jūratė pasakojo, kad norint mo
kytis jų mokykloje nereikia laikyti 
stojamųjų egzaminų, čia nerašomi 
pažymiai. Į mokyklą priimami visi 
norintys, nesvarbu kokio amžiaus jie 
būtų — darželinukai ar šimtamečiai.

Viešėdama Čikagoje, o vėliau New 
York (jos paroda nuo gegužės 4 d. 
veiks LR generaliniame konsulate) 
dailininkė ruošiasi susitikti su Čika
gos ir Washington, DC lituanistinių 
mokyklų mokiniais ir surengti jiems 
pamokėles.

O visus meno mylėtojus kvie
čiame balandžio 20 d., penkta
dienį, 7:30 vai. v. į Čiurlionio ga
leriją Jaunimo centre, į parodos 
„Toli — Arti” atidarymą.

Atidaryme dalyvaus autorė. Taip 
pat galėsite nusipirkti knygą „13x13. 
Trylika klausimų trylikai vyrų” bei 
jos vyro, Tomo Sakalausko knygą 
„Missa Vilnensis”.

Laima Apanavičienė

POEZIJOS KONKURSAS
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba, skatindama Amerikoje 

gyvenančių lietuvių kūrybą, skelbia poezijos konkursą.

Konkurso taisyklės:

1. Konkurse gali dalyvauti tik nuolatos Amerikoje gyvenantys lietuviai. 
2. Pristatyti 5 eilėraščius, kurie dar nebuvo skelbti (publikuoti). 

Eilėraščiai nebus grąžinti, todėl prašom pasidaryti eilėraščių kopijas. 
Premijuoti eilėraščiai bus paskelbti spaudoje.

3. Eilėraščius pasirašyti slapyvardžiu. Į atskirą voką surašyti
asmeninius duomenis: pavardę, vardą, adresą, telefoną. Voką užklijuoti, 

ant jo parašyti slapyvardį, ir atsiųsti kartu su eilėraščiais.
4. Eilėraščiai turi būti parašyti lietuvių kalba.

5. Eilėraščius konkursui išsiųsti iki 2007 m. liepos 15 d., (pašto 
antspaudas neturi būti vėlesnis, nei nurodyta data).

6. Eilėraščius konkursui siųsti šiuo adresu:

Dale Lukas
15100 Interlachen Dr., Apt. 526 
Silver Spring, Maryland 20906

7. Konkurso vertinimo komisiją (žiuri) sudaro: 
Kazimieras Čampė, Eglė Juodvalkė, Violeta Kelertienė,

Gražina Slavėnienė, Giedrius Subačius.
8. Skiriamos trys premijos:

Pirmoji premija — 1,000 dol.; antroji premija — 500 dol.; 
trečioji premija — 300 dol.

9. Premijų laureatai bus paskelbti rugsėjo gale.
10. Premijos bus įteikiamos suruoštame poezijos vakare. 

Lauksime Jūsų poezijos,

Dalė Lukienė
JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė

XX amžiaus lietuvių keramika
Anthony Stellaccio kalbės apie 

XX amžiaus lietuvių keramiką. Dai
lininką domina kaip keičiasi kera-mi- 
kos menas dėl Lietuvos ekonominių,

Nuotraukoje Audriaus Janušonio 
kūrinys „Paskambink man”.

politinių, socialinių ir kultūrinių po
kyčių. Stellaccio kalbės apie asmeny
bes, kurių dėka keramika tapo uni

kalia liaudies meno šaka, apie šiuolai
kinę keramikos skulptūrą bei liau
dies meno tradicijų atgimimą XXI 
amžiuje.

Anthony Stellaccio gimė Jungti-v
nėse Amerikos Valstijose. Čia jis stu
dijavo keramikos meną. Jau keletą 
kartų jis lankėsi ir dirbo Lietuvoje. 
2004 metais vyko į Lietuvą, gavęs 
Fulbright stipendiją. Nuo tada A. 
Stellaccio gyvena Lietuvoje, kur tyri
nėja XX amžiaus lietuvių keramiką. 
Šiuo metu jis rašo ne tik straipsnius, 
bet ir knygą, yra sukūręs dokumen
tinį filmą, skaito paskaitas, yra Dai
lės muziejaus konsultantas, Vilniaus 
puodžių cecho ir Amatų dirbtuvės 
atstovas. Amerikos keramikų draugi
ja apdovanojo Anthony Stellaccio už 
keramikos meno tyrinėjimus.

Bus vaišės. Įėjimas nemokamas. 
Dėl platesnės informacijos kreip

tis į Ritą Janz, tel. 773-582-6500
This program is made possible in

part by Grants from the Illinois Arts 
Council, Chicago Department of Cultu
ral Affairs, the ECPC

Sekmadienį, balandžio 29 d., 2 vai. p. p. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje

(6500 S. Pulaski Rd., Chicago)
dailininko ir menotyrininko Anthony Stellaccio 

iliustruota paskaita apie lietuvių keramiką



DRAUGAS, 2007 m. balandžio 17 d., antradienis 11

Palangos bažnyčios 
metai

Palangos Švč. M.Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčia

Dievas sergsti jūrų
Stebi kranto žmones:
„Kurio sielai stinga
Dangiškų malonių?"

v
Šimtų metų stovi

Palangos bažnyčia, —
Antra tiek gyvenčiau,
Kad vis jų matyčiau

Kaip širdingų žmogų,
Liūdinčių paguodų, —
Dievo siųstų Gėrį
Maldomis mums duoda...

Tarsi mielosios Lietuvos šaltiniai 
— šaltiniukai, upiukai-upeliukai, 
nuo Čekiškės, Dubysos, nuo Šaukė
nų, Ventos ir kitomis krašto „ve
nomis” laimingai atsiduodantys Bal
tijos jūrai, valstybės (ir ne tik mūsų!) 
krikščioniškojo dvasinio gyvenimo 
nytys susivienija Palangos Švenčiau
siosios Mergelės Marijos Ėmimo j 
dangų bažnyčioje. Jos garbei šiemet 
bus aukojamos ne vienerios iškilmin
gos šv. Mišios.

Šioms filigraniškoms grafo Juo
zapo Tiškevičiaus turėtoje senojoje 
plytinėje iš vietinio — Mėguvos kraš
to — molio išdegtoms aviečių spalvos 
plytoms, grakščioms, padanges sie
kiančioms arkadoms, kantriai baž
nyčios šimtametei istorijai, vasariš
kai šiandienai visų gerbiamas kle
bonas dekanas kan. Algis Genutis 
skirs ne vieną įspūdingą pamokslą. Ir 
ne viena Edmundo Jucevičiaus va
dovaujamo bažnyčios choro atlieka
ma giesmė bus skirta šventovei, ku
rioje ramumo ir dieviškų vilčių eiti 
erškėčiuotais kasdienybės keliais 
pasisemia ir palangiškiai, ir jų mar
gaspalviai svečių pulkeliai. Motiniš
kai gera, laukianti, atlaidi, mylinti ji 
atvira kiekvienam.

Kaune, „Valstybės” spaustuvės 
1925 metais išleistoje pustrečio šimto 
puslapių I. Končiaus ir V Ruokio kny
goje „Palangos kraštas. Palangos 
kraštui pažinti medžiaga” (p. 239) 
apie 1898 metus parašyta šitaip:

„Tais pačiais metais buvo pašvęs
tas naujosios bažnyčios pamatas per 
šv. Roką, 16 rugpjūčio, o su pamal
domis įeita 1907 metais ir dabar 
tebeklebonaujančiam kun. J. Šniukš
tai.

Visa statyba atsiėjo 90,000 aukso 
rublių. Palangos ir apylinkių dvarų 
savininkas gr. F. Tiškevičius paauka
vo 30,000 aukso rublių pinigais ir 
medžiagą.

Karo metu į bažnyčią pataikė iš 
Vokiečių laivyno 4 šoviniai: ištrenkė 
spalvotus langus su paveikslais prie 
didžiojo altoriaus ir t.t. Dabar žaizdos 
jau ištaisytos, bet paveikslai languose 
daug menkesni.

Bažnyčia daili, prideramai plytų 
tvora apjuosta, todėl masina praeivio 
akį skaisčiu linksmumu, kviesdama jį 
ilgiau pasigėrėti. Gražus ir vidus, 
krinta į akis du balzganu šalutiniu 
altorių iš marmuro (atvežto iš Pran
cūzijos — autoriaus pastaba); tos 
pačios medžiagos ir sakykla. Didysis 
altorius paimtas iš senosios bažny

čios, matyt, laikinai, nors jis tiek 
dailus, kad vertėtų palikti naujoje 
vietoje.

Senoji bažnyčia buvo kryžiauna, 
altoriaus galas žiūrėjo į Valančiaus 
gatvę; ji stovėjo truputį į pietus nuo 
dabartinės, kurion įėję, senąją nugri
ovė, o iš sienojų padirbo elgetyną 
dviem aukštais (dabar toje vietoje — 
„Mėguvos” poilsio centras — auto
riaus pastaba). Ji ar kita prieš ją buvo 
statyta 1768 metais, klebonaujant 
kunigui Vilčinskui, o pašvęsta 1767 
m. birželio 19 d. vardu šv. Jono Bap
tisto ir Roko, dangun priimtų. Šven
toriuje stovėjo medinė varpinyčia, o 
joje kabojo suharmonizuoti švelnių 
tonų varpai.

Rusai buvo ketinę mūrytos baž
nyčios vietoje cerkvę pastatyti, bet 
jiems tai nepavyko”.

Labai įdomūs ir Palangos baž
nyčios metraščio puslapiai iš 1906 
metų gegužę išleisto „Šaltinio” (kal
ba netaisyta — autoriaus pastaba):

„Bažnyčia ligšiol medinė, bet 
grapo P Tiškevičiaus, J. E. Žemaičių 
vyskupo Paliulionio, tenykščio kle
bono ir kitų gerų žmonių rūpesčiu 
pastatyta jau kita graži mūro baž
nyčia; turbūt šįmet užbaigs ją dirbę, 
nes tik vidus dar neįtaisytas ir pa
šventimas bene tik ar nebus per šv. 
Rokų, kaip žmonės mena, nes čion 
tada didi atlaidai, o gal ir pirmiau, 
nes ir J. E. Vyskupas mėgsta atva
žiuoti į Palangą jūros vandenyse pasi
maudyti.

(...) Palangos parakvija yra ma
ža. Žmonės sodiečiai gerai pasiturį, 
bet gyvenantįs jūros pakraščiais — 
nuskurdę; jų žemė, tai smiltynai ir 
kad ne jūros kerpės (samanos) visai 
nieks neužaugtų, mat tos kerpės, tai 
gera trąša smiltynams; jose randama 
daug gintarų, kuriuos vėtra išrauna 
iš jūros dugno. Apie miestelį iškasa 
taipogi gintarų ir iš žemės”.

...Trys pastarieji amžiai abso
liučiai skirtingais veidais, sava 
skraiste gaubia Lietuvą, o Palangos 
Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų baž
nyčia sava, dieviškumu amžina Siela 
— vis tokia pat: rūpestingų šeimi
ninkų su meile prižiūrima, noriai 
lankoma. Laisvesnio laiko vėjai gim
do naujas tradicijas — štai neseniai, 
2006 m. lapkričio 4-26 d., bažnyčios 
100-osioms metinėms buvo skirtas 
puošnus ir didžiulis sakralinės mu
zikos festivalis.

Gediminas Griškevičius 
„XXI amžius”

A t A
ČESLOVAS RUKUIŽA

Mirė 2007 m. balandžio 14 d., sulaukęs 90 metų.
Gimė Rusijoje, St. Peterburgo mieste. Gyveno Bervvyn, IL. 

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Nuliūdę liko: pusseserė Alicija Zubavičienė ir dukros Rita su šei

ma, gyvenanti Panevėžy bei Gražina su šeima, gyvenanti Londone; 
žmonos a.a. Elenos brolis Robertas su žmona Danute ir vaikai Re
migijus bei Lala su šeimomis, gyvenanti Tauragėje. Liūdi draugai ir 
artimieji.

A a. Česlovas buvo a.a. Elenos vyras, a.a. Antano ir a.a. Sofijos 
Rukuižų sūnus, a.a. Vytauto Rukuižos brolis.

Velionis buvo ilgametis Lietuvių Scenos Darbuotojų sąjungos 
Čikagoje narys.

A a. Česlovas bus pašarvotas ketvirtadienį, balandžio 19 d. nuo 
8:30 iki 10:30 vai. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Avė., Lemont, IL 60439 (arti Derby Rd.), kur tą pačią dieną, 
atlikus laidotuvių apeigas 10:30 vai. r. mirusysis bus atlydėtas į Pal. 
Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 11 vai. r. bus aukojamos šv. Mišios. 
Po šv. Mišių a. a. Česlovas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti savo pasirinktai labdaringai orga
nizacijai.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

A t A
VERONIKA DAUCHANSKAS

Mirė 2007 m. balandžio 12 d.
Gyveno Čikagoje, Marąuette Park rajone.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 19 metų.
Velionė bus pašarvota balandžio 18 d. trečiadienį, Švč. Mergelės

Marijos Gimimo bažnyčioje nuo 9 vai. r. iki 10 vai. ryto. 10 vai. įvyks 
šv. Mšios už a.a. Veroniką. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuliūdę draugai

Palos-Gaidas laidot. direkt., tel. 708-974-4410

„Sudėk maldelę už jo sielą,
Kuris dar gyveni,
Uždek žvakutę prie altoriaus 
Už tuos, kuriuos išsivedė mirtis...”

A t A
CHIRURGAS 

DR. VACYS TUMASONIS
1997 m. kovo 27 d, paliko žemę, savo pacientus, šeimą ir drau

gus.

Liūdinti žmona Vida su šeima, 
sesuo Janina Lieponienė

A t A
JURGIUI MAŽEIKAI

mirus, žmoną ANICETĄ, dukterį SIGUTĘ nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Eugenija Blinstrubienė 
Dana ir Vytautas Mažeikai

Sekmakų šeima
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE

♦Balandžio 18 d., lietuvių centre
„Seklyčia” 2 vai. p.p. tradicinio pabend
ravimo metu lankysis „New 'York Life 
Insurance Company” vadovas ir agentė 
Jolanta Magle. Jie papasakos apie naują 
draudimą vyresnio amžiaus žmonėms 
ir atsakys į klausimus. „Seklyčia” kvie
čia visuomenę dalyvauti. Bus pietūs.

♦Balandžio 21 d., šeštadienį, nuo
12 iki 2 vai. p.p. vyks Generolo Povilo 
Plechavičiaus Lietuvos vietinės rink
tinės karių savanorių steigiamasis su
sirinkimas Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd. Tel. 
pasiteiravimui: 773-847-2614 (Povilas 
Juodvalkis) arba 773-506-8602 (Jonas 
Marčiulionis). Prašome atsinešti nuot
raukas ir pakviesti į susirinkimą šei
mos narius. Bus vaišės.

♦Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapija balandžio 22 d. visus kviečia 
į dvigubą parapijos jubiliejų: 80 metų 
nuo parapijos įsteigimo ir 50 metų 
nuo bažnyčios pastatymo. 10:30 vai. 
r. — iškilmingos šv. Mišios Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje. 1 vai. p.p. 
— akademija, meninė programa ir 
pietūs Hilton viešbutyje (93rd Street 
ir Cicero Avė. sankryžoje, Oak Lawn, 
IL). Bilietus galite įsigyti Švč. Mer
gelės Marijos Gimimo parapijos rašti
nėje (6812 S. Washtenaw Avė., Chi
cago, IL). Tel. pasiteiravimui: 773- 
776-4600.

♦Čikagos jūrų šaulių Gen. T.
Daukanto kuopos metinis susirinki
mas įvyks balandžio 22 d., sekmadie
nį, 12 vai. tėvų jėzuitų svetainėje 
(5620 S. Claremont Avė.) Įėjimas per 
Jaunimo centrą. Visų narių dalyvavi
mas būtinas. Šauliai prašomi atvykti 
su uniformomis. Po susirinkimo — 
pietūs ir pabendravimas.

♦Balandžio 28 d. Bočių menėje,
Pasaulio lietuvių centre (14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439) vyks JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos suva
žiavimas. Registracija — 9 vai. r. Ma
loniai kviečiame dalyvauti visų apy

linkių valdybų pirmininkus ir jų val
dybas bei atstovus, taip pat JAV LB 
XVIII tarybos išrinktus atstovus ir 
visuomenę.

♦Šeštadienį, balandžio 28 d. 6
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, 
IL 60629) kviečia susitikti su žymia 
lietuvių poete Liūne Sutema (Zinai
da Nagyte-Katiliškiene) ir išgirsti jos 
skaitomas eiles. Apie Liūnės Sute
mos poeziją kalbės Ilinojaus universi
teto Čikagoje doktorantė Daiva Lit- 
vinskaitė; jos poeziją skaitys aktorė 
Audrė Budrytė—Nakienė. Po vakaro 
vaišės. Muziejaus parduotuvėje gali
ma įsigyti neseniai Lietuvoje išleistą 
Liūnės Sutemos poezijos knygą „Te
būnie”. Registracija ir papildoma in
formacija tel. 773-582-6500.

♦Balandžio 29 d. 12:30 vai. p.p.
Lietuvos vaikų globos būrelis „Sau
lutė” ruošia labdaros koncertą, kuria
me dalyvaus tenoras Edmundas Sei
lius ir pianistas Edvinas Minkštimas. 
Koncertas vyks Lietuvių dailės muzie
juje, 14911 127th Street, Lemont. 
Kviečiame visus pasiklausyti jaunųjų 
menininkų ir paremti „Saulutę”.

♦Gegužės 6 d., sekmadienį, 3 vai.
p. p. Morton gimnazijos auditorijoje 
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lie
tuvių operos spektaklis Johann 
Strauss trijų veiksmų operetė „Vienos 
kraujas”. Bilietai parduodami siun
tinių persiuntimo įstaigoje , Atlantic 
Express”, 2719 W 71st Street, Chicago, 
IL (tel. pasiteiravimui: 773-434-7919), 
ir Palaimintojo J. Matulaičio misijos 
vestibiulyje, 14911 127th Street, Le
mont, po šv. Mišių.

♦Jaunųjų ateitininkų sąjunga
kviečia liepos 4-15 dienomis 7-13 metų 
vaikus į stovyklą Dainavoje, Michigan. 
Registracijos anketas ir informaciją apie 
stovyklą rasite ateitininkų tinklalapyje: 
www.ateitis.org. Taip pat galite parašyti 
Laimai Aleksienei: laleksa@ameri- 
tech.net

Zenonas Buinevičius, gyv. Burbank, IL, atsiuntė „Daugui” 80 
dol. auką. Nuoširdus dėkui.

FLORIDOS LIETUVUJ REGIONINIO SUVAŽIAVIMO, 
vyksiančio 2007 M. GEGUŽĖS 5-6 DIENOMIS

DARBOTVARKĖ
Šeštadienis, gegužės 5 d.:
Renginys vyks adresu: 6300 South Pointe Blvd., Fort Myers, FL 33919, 
South Pointe Vilias Club House

11 vai. r. - 1 vai. p.p. — registracija
1 vai. p.p. — 1:30 vai. p.p. — Suvažiavimo atidarymas, dalyvių susipažini
mas
1:30 vai. p.p. - 5 vai. p.p. :

Apylinkių atstovų pasisakymai
Lituanistinių mokyklų atstovų pasisakymai
Jaunimo organizacijų atstovų pasisakymai
Sigita Šimkuvienė- Rosen — LB Krašto Valdybos darbo gairės
Klausimai, diskusijos

Tarp pasisakymų, apie 3 vai. p.p., numatoma kavos pertraukėlė 
5 vai. p.p. - 6 vai. v. — pietūs. „Ąžuoliuko” lituanistinės mokyklos vaikų 
spektaklis „Paršiukai”
7:30 vai. v. — ... Saulėlydžio vakaronė Captiva saloje, 15351 Captiva Dr., 
Captiva, FL 33924

Sekmadienis, gegužės 6 d.:
Renginio tęsinys vyks šiuo adresu: 1401 SE 47th St., Cape Coral, FL33904, 
Sportsmen‘s Yacht & Sailing Club, Ine.

9 vai. r. — 12 vai.:
Jūratė Barkauskaitė-Meister: Floridos lietuvių renginių kalen

dorius
Knygos „Lietuviai Floridoje” pristatymas 
Sigita Šimkuvienė-Rosen: Dėl dvigubos pilietybės 
dr. Elona Vaišnienė : Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir LR 

Seimo Komisijos veikla.
T/R — vitaminas demokratijai Amerikoj (gal net if Lietuvoj)
Diskusijos, pasiūlymai ateičiai
Nutarimai

12 vai. — pietūs

12:30 vai. p.p. — Vytauto Babravičiaus koncertas
Po koncerto — smagus lietuviškas pabendravimas su šokiais,

žaidimais ir kitomis linksmybėmis.
Rengėjai pasilieka teisę, reikalui esant, keisti suvažiavimo darbotvarkę.

Hartford, CT — balandžio 14 d. (kalbėtojai: Laurynas Misevičius ir Daiva 
Navickienė)
Philadelphia, PA —balandžio 21 d.
Koncertas ir regioninis suvažiavimas Elizabeth, NJ — balandžio 22 d. 
(kalbėtojai - Sigita Šimkuvienė ir Dalė Lukienė)
New York, NY — balandžio 28 d.
Palm Beach, FL — balandžio 29 d.
St. Petersburg, FL — gegužės 2 d. (St. Petersburg Lietuvių klube) 
Koncertas ir Floridos lietuvių suvažiavimas Fort Myers, FL — gegužės 5-6 
dienomis (kalbėtojai: Elona Vaišnienė ir Sigita Šimkuvienė)
Koncertas ir regioninis Bostono apygardos suvažiavimas — gegužės 12 d. 
(kalbėtojai: Dalė Lukienė, Vytas Maciūnas, Sigita Šimkuvienė)
Koncertas - susitikimas Čikagoje, IL — gegužės 19-20 dienomis.

Los Angeles teatras „Sezonų Pauzės”
visus kviečia į premjerą — Alekso Mickaus 

inscenizaciją
„Don Kichotas — begalybės nešėjas”

Spektakliai vyks Šv. Kazimiero bažnyčios salėje
(3855 Evans St., LA, CA 90027)

Balandžio 20 d. (penktadienį) ir 21 d. (šeštadienį) 8:30 vai. v. 
bei balandžio 22 d. (sekmadienį) 12:30 vai. p.p.

Galėsite pasidžiaugti spektaklyje atliekamais šokiais, daina
vimu ir netikėtais pokštais.

http://www.ateitis.org
mailto:laleksa%40ameri-tech.net
mailto:laleksa%40ameri-tech.net

