
THE LITHUANIAN VVORLDVVIDE DAILY 
Kaina 50 c. ANTRADIENIS - TUESDAY, BALANDŽIO - APRIL 24, 2007 Vol. XCVIII Nr. 79 

Borisas Jelcinas. 

Mirė Borisas 
Jelcinas 

Maskva, balandžio 23 d. (CBS 
News/„Draugo" info.) — Pirmadienį, 
staiga sustojus širdžiai, mirė pirma
sis Rusijos prezidentas Borisas Jelci
nas. Jam buvo 76-eri. 

Visame pasaulyje B. Jelcinui pri
skiriami nuopelnai kaip asmeniui, 
galutinai pastūmėjusiam Sovietų Są
jungą žlugimo link ir dėjusio pastan
gas, kad Rusija pasuktų rinkos eko
nomikos bei demokratijos keliu. 

Deja, po B. Jelcino atsistatydini
mo 1999 m. valdžią perėmus dabarti
niam prezidentui Vladimirui Putinui 
Rusijai nepavyko išlaikyti demokra
tinio kurso. Nepaisant to, 2000 m. 
duodamas interviu JAV televizijai 
CBS B. Jelcinas, paklaustas, ar tiki, 
kad jo tėvynėje šiuo metu klesti de
mokratija, atsakė: ,,Taip, tvirtai ti
kiu." 

Po B. Jelcino pasitraukimo vi
suomenėje netrūko tiek pagyrų, tiek 
kaltinimų pirmajam Rusijos prezi
dentui. Jo kritikai tvirtino, kad B. 
Jelcino prezidentavimo laikotarpiu 
klestėjo Nukel ta j 6 psl. 
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C. Kirkilas: „demokratinė Rusija 
ima nebeatitikti realybės 

/ / 

Vilnius/Viena, balandžio 23 d. 
(BNS) — Trečiajame Europos-Rusi-
jos ekonomikos forume Vienoje pir
madieni dalyvaujantis premjeras Ge
diminas Kirkilas sako, kad demok
ratiškas pasaulis privalo vystyti ben
dradarbiavimą su Rusija, tačiau tai 
neturėtų tapti nuolaidžiavimu. 

„Mes turime išlaikyti Rusiją de
mokratijos kelyje ir jai tai nuolat pri
minti. Žinau, niekas nemėgsta, kai 
jiems pamokslaujama, tačiau jei su
tariame dėl bendrų vertybių ir prin
cipų, turime jų laikytis. Abipusišku
mas yra mūsų švyturys", — forumo 
dalyviams sakė premjeras. 

Kritiškoje, daugiausia ES santy
kiams su Rusija skirtoje kalboje Lie
tuvos premjeras pabrėžė, kad ben
dradarbiavimas su Rusija yra „rei
kalingas ir būtinas", o Lietuva „sie
kia išlaikyti Nukelta į 6 psl. 

*3.rtX?.!8)ffyg^^#y>*^įĮ^ 

Lietuvos premjeras G. Kirkilas (d.) su Austrijos kancleriu A. Gusenbaueriu (k.) ir 
Čekijos premjeru M. Topolaneku. EPA/ELTA nuotr. 

Paprastės vaiko išvykimo į užsienį tvarka 
Vilnius, balandžio 23 d. (BNS) 

— Vyriausybė numato supaprastinti 
vaiko laikino išvykimo į užsienio vals
tybes tvarką. 

Trečiadienį posėdyje turėtų būti 
pakeistos kai kurios dar 2002 metais 
patvirtintos tvarkos nuostatos. 

Kaip pranešė Vyriausybės spau
dos tarnyba, siūloma, kad vaikui, iš
vykstančiam su vienu iš tėvų, kito su
tikimas nebūtinas. Vaikas, turėdamas 

vieno iš tėvų arba globėjo sutikimą, į 
užsienio valstybę galėtų laikinai iš
vykti su lydinčiu asmeniu. 

Tuo atveju, kai vaiko pavardė ne
sutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo 
jis išvyksta, pavarde, pasienio kontro
lės punkte turės būti pateikiamas 
vaiko gimimo liudijimas. 

Jei į užsienio valstybę vienas, su 
globėju ar lydinčiu asmeniu vyktų 
vaikas, kuriam nustatyta globa (rū

pyba), apie tai iš anksto turėtų būti 
raštu informuojama savivaldybės vai
ko teisių apsaugos tarnyba. 

Pagal dabar galiojančią tvarką, 
vaikui į užsienį vykstant su vienu iš 
tėvų, turi būti pateiktas antrojo iš tė
vų sutikimas, kad vaikas išvyktų. 

Sutinkančiojo parašas turi būti 
patvirtintas notaro. Sutikimo nerei
kia, jei vaikas gyvena su vienu iš tė
vų. 

Prancūzija: r inkiniuose 
pirmauja N. Sarkozy 

Nicolas Sarkozy 
AP nuotr. 

Paryžius, balandžio 23 d. 
(AFP/BNS) — Dešiniųjų vadovas Ni
colas Sarkozy tapo aiškiu favoritu 
kovoje dėl Prancūzijos vadovo posto, 
kai sekmadieni vykęs pirmasis rin
kimų ratas parodė gerokai sumažė
jusią elektorato paramą kairiųjų 
kandidatams, sako analitikai. 

Valdančiosios Sąjungos už liau

dies judėjimą (UMP) vadovas pirma
jame rinkimų rate, kuriame iš viso 
varžėsi 12 kandidatų, surinko 31,11 
proc. balsų. Tai geriausias pirmojo 
rinkimų rato rezultatas nuo 1988 
metų. 

Pasak analitikų, tokia rinkėjų 
parama turi įkvėpti naują dviejų sa
vaičių kampaniją pradedantį N. Sar
kozy ir dar labiau sustiprinti jo pozi
cijas prieš gegužės 6-ąją, kai antraja
me rinkimų rate jis susirungs su so
cialiste Segolene Royal. 

„Akivaizdu, kad Sarkozy turi 
aiškų pranašumą. Salyje pasikeitė 
kairiųjų ir dešiniųjų jėgų balansas. 
Tai išties istorinis momentas", — sa
kė politikos mokslų profesorius Jea-
nas-Philippe'as Roy iš Turo universi
teto. 

Pasak analitikų, N. Sarkozy pra
našumą patvirtina paprasta aritme
tika. 

S. Royal pirmajame rinkimų rate 
surinko 25,84 proc. balsų. Antrajame 
rinkimų rate Nukel ta į 7 psl. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DALIUS KEPA1N1S, MP 

Lake St. Louis, MO 
www.kedatnisMD.com 

NUGAROS SKAUSMAS 
Tęsinys iš balandžio 17 d. 

Kaip gydyti nugaros 
skausmą 

Dažnai nugaros skausmo prie
žastis lieka neaiški ir neįvardyta. Vis 
dėlto pagrindiniai šio sutrikimo gy
dymo principai lieka tie patys, ne
priklausomai nuo ligos priežasties. 
Dauguma ekspertų rekomenduoja 
aktyvų ir ankstyvą gydymą: 

• Nuo pat skausmo pradžios sten
kitės būti kuo aktyvesni, vaikščio
kite, dirbkite kiek skausmą galite to-
"leruoti. Didinkite fizinį aktyvumą ir 
fizinį krūvį palaipsniui, vadovauki
tės savo skausmo intensyvumu. Vis 
dėlto venkite intensyvaus kėlimo, 
sunkių daiktų nešiojimo, persitempi
mo. 

• Negulėkite lovoje sirgdami, nes 
tai pablogins nugaros fizinę būklę ir 
sulėtins pasveikimą. Lovos režimas 
susilpnina raumenis ir kaulus, padi
dina kraujo krešulių kojose ar du
benyje ir depresijos riziką. 

• Fizinė ir manualinė terapija 
(pvz., gydomasis masažas, chiroprak-
tinės procedūros) turėtų būti pradėta 
kuo anksčiau, praėjus pradiniam 
ūmiam ligos periodui. Vis dėlto pa
tartina palaukti bent 1-2 savaites 
prieš pradedant šias procedūras. Bū
tina pasitarti su daktaru prieš jas 
pradedant. Pernelyg intensyvi ar 
neteisinga terapija gali itin pasun
kinti ligą ir pabloginti skausmą. 

• Skausmo malšinimui rekomen
duotini karšti ar šilti kompresai ar 
tiesiog šildomos pagalvės. Kita ver
tus, kiti ekspertai rekomenduoja pir
mas kelias dienas po sužeidimo nau
doti šaltus kompresus ar juos kaita
lioti paeiliui su šiltais. Palikime tai 
asmeniniam apsisprendimui. 

• Galima vartoti kelių grupių 
vaistus (nesteroidinius priešuždegi
minius preparatus, pvz., Motrin, 
Advil, raumenis atpalaiduojančius 
vaistus, pvz., Skelaxin, Flexeril). 
Svarbu juos vartoti vienodais laiko 
tarpais, stengiantis užbėgti už akių 
skausmo paūmėjimui. Taipogi, jei 

vargina itin intensyvus skausmas, 
daktaras gali paskirti stipresnius 
(opioidinius) skausmą malšinančius 
vaistus ar ilgalaikio poveikio nu
skausminančius odos lipdukus (Du-
ragesic, Lidocain ir pan.), kurie, pri
klijavus prie odos, lėtai išskiria vaistą 
ir suteikia ilgalaikį pastovų skausmo 
malšinimą. 

• Naudokite nugaros įtempimą 
palengvinančius ortopedinius įtva-
rus, korsetus, diržus. Šios priemonės 
suteiks nugarai stabilumo, atpalai
duos raumenis ir pagreitins atsista
tymą. Svarbu atsiminti, kad nere
komenduotina jų vartoti pernelyg 
ilgą laiką, nes jie sumažins raumenų 
toną ir palaipsniui susilpnins nuga
ros ir juosmens raumenis. 

• Nepamirškite apie sveiką mie
gą. Jei vargina nugaros skausmas 
nakties metu, patartina nepamiršti 
skausmą slopinančių vaistų, galbūt 
teks trumpam vartoti miegą geri
nančius vaistus. Patartina prieš mie
gą lengvai pasimankštinti, galbūt 
išsimaudyti karštoje vonioje (tai at
palaiduoja raumenis). Venkite sun
kaus maisto ir kofeino vakare. Kai 
kam padeda gulėjimas susisukus į 
embriono pozą (priglaudus kelius 
prie pilvo ir tarp kelių įspraudus pa
galvę), galbūt padėjus papildomas 
pagalves po galva ir keliais (tai at
palaiduos nugaros įtempimą). Sten
kitės miegoti kuo kietesnėje lovoje 
(išsirinkite „extra firm" čiužinį). 

• Jei nugaros skausmas sukeltas 
tam tikrų medicininių problemų 
(artrito, osteoporozės, nėštumo ir 
pan.), nereikia pamiršti gydyti pag
rindinės ligos ir nugaros skausmas 
palengvės savaime. 

• Nepraeinant nugaros skaus
mui, reikėtų kvalifikuotos daktaro 
pagalbos. Gali tekti imtis invazinių 
procedūrų (nuskausminančių vaistų, 
kortikosteroidų, priešspazminių pre
paratų, net Botulino toksino injekci
jos) ar operuoti, pašalinant tarp-
slankstelinio disko išvaržą, atstatant 
lūžusius stuburo slankstelius ir t.t. 

ŽOLYNAI, ŽIEDAI I R L ŽOLYNAI, ŽIEDAI IR U O G O S 
JUSTINAS PIKŪNAS 

Mūsų močiutės žinojo, kad aug
menijoje galima atrasti gydomųjų 
galių. Štai, jei nori ramiai miegoti, 
išgerk ramunėlių arbatos puodeli. Jei 
širdis nerimsta ar darosi pikta, paimk 
valerijono lašų. Jei gripas kimba, 
įsidėk į gerklę šaukštelį medaus. Tai 
sėkmingo kaimiško gydymo priemo
nės. Atlikus gausius tyrimus atrasta, 
kad neįkaitintas ar kitaip neapdirb
tas medus turi flavanoidų, fitomity-
binių ir antibiotinių medžiagų, turin
čių gydomųjų galių. Mėlynės, braškės 
ir kitos uogos yra gausiai apkrautos 
oksidantais, kurie naikina laisvuo
sius radikalus. Jie ardo sveikus 
audinius, ištraukdami iš jų ląstelių 
jiems trūkstamus elektronus. Nepa
lyginamai didesnę vertę kūno orga
nams ir funkcijoms turi Himalajų 
kalnuose ir kitur nokstančios lycium 

barbarum, taip pat vadinamos goji 
(godži) uogos. Išsamiau aptarsime šių 
raudonųjų uogų sulčių stebėtinai 
didelę naudą sveikatai stiprinti. 
Informaciją ir mokslinius duomenis 
imu iš „Break-throughs in Health" 
žurnalo pirmo numerio teksto ir 
iliustracijų, išryškinančių Himalajų 
kalnų aplinkos žmonių sveikatingu
mo ir ilgo gyvenimo paslaptis — jie 
valgo goji uogas ir geria jų sultis. 

Mikroskopiniai tyrimai ir spek-
troskopinės analizės atrado goji sul
tyse esančius bioaktyvius polisacha
ridus (ramanozę, ksilozę, gliukozę, 
manozę, arabinozę ir galaktozę), 
kurie stiprina tarpląstelinę komu
nikaciją ir imuninį veiksmingumą. 
Minimi polisacharidai sudaro „egze-
kutyvias" molekules, kurios „diriguo
ja" esminėms kūno biocheminės 
gynybos sistemoms. 

Nukelta i 9 psl. 

Kaip apsisaugoti nuo nugaros 
skausmu 

Pabaigai norėčiau pateikti keletą 
patarimų, kaip tausoti savo nugarą. 
Tikiu, kad šie patarimai bus naudin
gi ne tik turintiems nugaros skaus
mą, bet ir visiems skaitytojams: 

• Keldami sunkų objektą, sulen
kite kelius ir laikykite nugarą išties
tą. Palikite pagrindinį krūvį ke
liams, o ne nugarai. 

• Sėdėkite išsitiesę. Sėdėdami 
kėdėje su atlošu, prispauskite nugarą 
prie atlošo. 

• Stumdami sunkų objektą, ge
riau stumkite jį atsigręžę atbulom. 
Nestumkite su rankomis, bet geriau 
suteikite visą krūvį kojoms. 

• Stenkitės nekelti sunkių daiktų 
virš savo juosmens. 

• Nešdami sunkų svorį, pri
spauskite prie savo kūno, sulenkę 
rankas. 

• Jei tenka ilgiau stovėti ar sė
dėti, galite naudoti pakylą pailsinti 
kojoms. Tad nėra nieko sveikiau, nei 
susikelti kojas ant stalo ar stovėti 
,,Captain Morgan" poza — vieną koją 
užkėlus ant mažos statinaitės (žino
ma, juokauju). 

• Lenkdamiesi žemyn per juos
menį, sulenkite kelius. 

• Vairuodami automobilį, pris-
tumkite vairuotojo sėdynę kuo arčiau 
pedalų ir nepamirškite tvirtai pri
glausti nugarą prie sėdynės atlošo. 
Nesikūprinkite! Tuo pačiu, nepa
mirškite dėvėti saugos diržų! 

• Gulėdami lovoje, sulenkite ko
jas per kelius, ar dar geriau — 
įsprauskite pagalvę tarp kelių. 

• Miegokite tik ant itin kieto 
čiužinio, jei galima, ant „extra extra 
firm". Kuo minkštesnis čiužinys 
(nors ir kaip patogiai jis atrodo), tuo 
didesnis nepatogumas stuburui. Ne
verta net minėti, kad 1/3 laiko pralei
džiame miegodami. Tad, ar verta su
teikti papildomą krūvį stuburui tuo 
metu, kai jis turi ilsėtis? 

• Jei miegate ant nugaros, pa
dėkite pagalvę po keliais. Jei miegate 
ant pilvo, pats laikas nuo to atprasti! 
Pakelkite lovos kojūgalį 8 colius, ne
bent turite kitokių sveikatos prob
lemų (pvz., širdies nepakankamu
mą), dėl kurių nepatartina laikyti 
galvą žemai. 

Naudingi pratimai 

Jei tik galite, suteikite poilsio 
savo kūnui vidury dienos. Šie keli 
pratimai užims tik 5 minutes, bet pa-

Goji uogos. 

dės nugarai pailsėti, atsipalaiduoti ir 
geriau praleisti likusią dienos dalį: 

• Gulėdami ant nugaros, sulen
kite kelius ir padėkite pagalves po 
keliais. 

• Gulėdami ant nugaros, pa
dėkite pagalvę po kaklu ir sulenkite 
kelius 90 laipsnių kampu. Padėkite 
kojas ant kojūgaly pastatytos kėdės. 

• Gulėdami ant nugaros, su
lenkite kelius, prilenkite vieną kelį 
iki krūtinės ir sustinkite tokioje 
pozoje. Pakeiskite kelius po minutės. 
Apglėbkite tos kojos, kurios kelis pri
glaustas prie krutinės, šlaunį (taip 
lengviau išbūti šioje pozoje). 

• Atpalaiduokite kitus raumenis, 
užmerkite akis ir giliai kvėpuokite. 

Sie pratimai padės jūsų nugarai 
atsipalaiduoti. Jei galite tuo pat metu 
atpalaiduoti likusias kūno dalis, šie 
pratimai gali tapti puikia pusiaudie
nio atsipalaidavimo rutina. 

Tad būkime sveiki! 

Mieli „Draugo" skaitytojai, 
Daktaras Dalius Kedainis pasiūlė 

įvesti naujq sveikatai skirtq skyrelį 
„Klausiate—atsakome", kuriame ga
lėsite klausti dr. Kedainio su sveikata 
susijusiu klausimu. Daktaras į JŪSŲ 

pateiktus klausimus pasistengs atsakyti 
ne tik profesionaliai, bet ir trumpai. 
Parašykite mums, ar toks skyrelis Jums 
būtu reikalingas ir įdomus, adresu: 
„Draugas", 4545 W. 63rd Street, Chi-
cago, IL 60629 arba ei. paštu: 

redakci ja@draugas.org 
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Prieš 100 metų Anglija, 
o šiandien — JAV 

N: 
ALEKSAS VITKUS 

'uo tada, kai 2003 m. kovo 20 d. amerikiečiai peržengė Kuwait-
Irako sieną ir pradėjo riedėti Bagdado link, praėjo jau ketveri 
metai. Per tr is savaites jie užėmė Irako sostinę Bagdadą ir tikė

josi greitos karo pabaigos. Gegužės 1 d. prezidentas Bush paskelbė, kad 
karas jau baigtas „Mission accomplished" Tuo metu Irake buvo žuvę tik 
138 amerikiečių kariai. Dabar — jau daugiau nei 3,000. 

Beveik prieš šimtą metų, 1917 m. kovo 11 d., tą pati Bagdadą užėmė 
ir anglai. Bet jau po aštuonių mėnesių Bagdadą užėmęs anglų generolas 
mirė nuo choleros, o jo vedami anglų ir indų daliniai tame kare, trukusia
me irgi ketverius metus, jau buvo praradę net 31,000 karių, t.y. dešimt 
kartų daugiau negu amerikiečiai. Nejaugi to sulauks ir jie? 

Atrodo, kad pasitvirtina teisingas posakis, jog istorija kartojasi ir kad 
kas istorijos nežino, tas tikra prasme visuomet bus laikomas vaiku ar ne
išmanėliu. Todėl gal būtų pravartu ir vėl pažiūrėti i Irako istoriją prieš 
šimtą metų ir palyginti, kaip tada sekėsi anglams. 

Pirmojo pasaulinio karo metu Anglija norėdama apsaugoti taip reika
lingus Persijos (Irano) naftos šaltinius, jau 1914 metų rudeni pasiryžo žy
giui į Otomanų imperijos (turkų) valdomą Mezopotamiją (dabartinį Ira
ką). Lapkričio 22 d. anglų-indų greitieji ekspediciniai daliniai iš Indijos 
užėmė svarbų uostą Basrą. Žiemos metu karo veiksmai beveik sustojo, 
gal ir todėl, kad Anglijos strategai nutarė atidaryti naują frontą prie Gali-
polio, Dardanelų sąsiauryje, taip tikėdamiesi atkirsti Otomanų imperiją 
nuo jos sąjungininkių — Vokietijos ir Austro-Vengrijos. Galipolyje anglai 
išsikėlė 1915 m. balandžio 25 d., bet po labai kruvinų mūšių ir didelių 
nuostolių turėjo iš ten pasitraukti. 

Kovodami abiejuose Artimųjų rytų frontuose, anglai nelaimėjo nei 
Mezopotamijoje, nei prie Galipolio. Ar istorija nesikartojo ir po šimto 
metų, kai amerikiečiai, tariamai kovodami prieš „al-Qaeda", savo kovos 
svorio centrą nukėlė iš Afganistano j Iraką, taip negalėdami pasiekti galu
tinės pergalės nei vienur, nei kitur? 

Mezopotamijoje anglai vėl pradėjo stumtis pirmyn tik 1915 metų va
sarą. Anglų gen. John Nixon daliniai buvo priartėję prie Bagdado tik per 
20 mylių, bet ten, jau išsisėmę ir pritrūkę gero užnugario, prie Ctesiphon 
miestelio buvo smarkiai turkų sumušti. Pasitraukę apie 100 mylių nuo 
Bagdado, gen. Charles Townshend vedami, jie sustojo prie Kut vietovės ir 
ten nutarė gintis. Turkų daliniai apsupo anglus ir tik po 147 dienas truku
sio apgulimo ir herojiškos gynybos, anglai,visiškai išsekę, pasidavė. 1916 
metų pavasarį turkai paėmė 11,800 belaisvių, kurių pusė mirė belaisvių 
stovyklose a r pakeliui į jas. Tik po metų, gavę pastiprinimą, anglai, veda
mi gen. Frederick Stanley Maude, pradėjo palei Tigris upę vėl žygiuoti į 
šiaurę, kol 1917 m. kovo 11d. pagaliau įžengė j Bagdadą. 

Baigiantis Pirmajam pasauliniam karui, karinė anglų Bagdado okupa
cija j au truko pusantrų metų. Londono politikai tikėjosi, kad šis Mezopo-
tamijos kraštas, kuriame buvo nujaučiama, esant didžiulius naftos šalti
nius, liks jų tiesioginėje valdžioje ar kokia nors forma bent jų įtakoje. 
Kraštą valdyti buvo paskirtas civilis administratorius, buvęs Anglo-Indi-
jos kariuomenės karininkas, pik. Arnold Wilson, taip, kaip prasidėjus Ira
ko karui 2003 m., krašto valdymas buvo patikėtas civiliui JAV diplomatui 
Paul Bremer. 

Wilson suprato, kad musulmonų šiitai niekada nepasiduos sunitams, 
o kurdai nenorės būti valdomi arabų. Valdžia Londone žinojo, kad krašto 
gyventojus sudarė tik įvairios gentys, tautelės, kurios dar niekada nebuvo 
išvysčiusios iki bendros tautinės sampratos. Po kraštą siautė įvairios gin
kluotų arabų gaujos, plėsdamos vietinius ir žudydamos anglus, skelbian
čios Anglijos šventąjį karą. Panašiai tas vyksta ir šiandien, tik užuot ang
lų, didžiuoju tų religinių fanatikų priešu tapo amerikiečiai. 

Nei tuomet, nei šiandien irakiečiai negalėjo sutarti, ko jie nori. Vieni 
norėjo islamiško tipo valstybės, kiti — respublikos, o dar kiti — stipraus 
diktatoriaus valdovo. O dar kitiems — ne pro sali buvo ir anarchija. Ang
lija pagaliau 1922 m. rugpjūčio 23 d. pasirinko arabų vadą Feisal I ir leido 
jam karūnuotis Irako karaliumi, tuo pačiu atsisakant senojo Mezopo-
tamijos vardo. Klausimas — ką šiandien pasirinks Amerika? 

Irakui prižiūrėti anglai iš Tautų Sąjungos gavo mandatą, kuris tęsėsi 
iki 1932 metų. Karaliaus Feisal I valdomas, bet anglų dominuojamas. Ira
kas ramybės neturėjo. Karbala, Najaf, Fellujah ir kitose vietovėse vyko ne
ramumai, žudynės. Tų vietovių vardai, taip kaip ir tuomet, ir vėl mirga 
pasaulio spaudos puslapiuose. Anglija nutarė viso to vargo atsisakyti, Ira
kas buvo priimtas į Tautų Sąjungą, ir 1932 m. tapo nepriklausomas. 

1945 m. Irakas įstojo į JT organizaciją ir jo santykiai su Vakarais buvo 
draugiški tol, kol 1948 m. gegužės 5 d. Izraelis nepasiskelbė nepriklauso
ma valstybe. Irakas kartu su kitomis arabų valstybėmis Izraeliui paskel
bė karą, kurio neįstengė laimėti. Po kelių Įvykusių perversmų, 1979 m., 
Irako prezidentu tapo Saddam Hussein, netrukus pradėjęs karą prieš 
Iraną, kuris tik ką buvo pergyvenęs religinių fanatikų šacho Rėza Pahlevi 
valdžios nuvertimą. Siame kare Iraką palaikė Amerika, tokiu būdu norė
dama pakenkti fanatikų fundamentalistų valdomam Iranui, o gal ir „atsi
lyginti" už net 444 dienas trukusią JAV ambasados Teherane okupaciją. Šian
dien tas pats ir Iranas buvo sulaikęs anglų jūrininkus ir laikė juos 15 dienų. 

Įvykių panašumas, tai, ką anglai Irake pergyveno prieš beveik šimtą 
metų, ir ką dabar ten pergyvena amerikiečiai, yra stulbinantis. Anglai pa
sitraukė ir sugebėjo likti Irako draugais, nors ir neilgam... Amerikiečiai 
vis dar kovoja, nepasimokę, kaip daug kas sako, iš istorijos. O gal, kaip kai 
kas tvirtina, jie nenori kartoti anglų klaidos? Kaip prezidentas Bush sako: 
„Nesitrauksime, kol neatliksime savo uždavinio". 

JEI LIETUVIAIS ESAME 
GIMĘ 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt. 

Tą garbę gavome užgimę, 
Tą ir neturim leist pražūt. 

Jurgio Zauerveino 1879 m. pa
rašytas ir pirmą kartą laikraštyje 
„Lietuviška ceitunga" paskelbtas 
eilėraštis „Lietuvninkai mes esam 
gimę" laikomas Mažosios Lietuvos 
himnu. Jo sutrumpintas variantas su 
kompozitoriaus Šimkaus 1908 m. 
parašyta melodija, buvo siūlomas ir 
kaip Didžiosios Lietuvos himnas. 
Nors oficialiu Lietuvos himnu tapo 
Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė", 
Zauerveino eilėraštis neprarado po
puliarumo. Kaip himnas labiau žino
mas sutrumpintas, visai Lietuvai pri
taikytas, jo variantas, kur dainuojami 
tik pirmasis, ketvirtasis ir paskutiny
sis posmai, etnonimas „lietuvninkai" 
pakeistas į „lietuviai", o pats himnas 
pavadintas „Lietuviais esame mes 
gimę". Himnu virtusi tautiškumo 
nuostata įsitvirtino lietuvio savi
monėje ir širdyje, tačiau... 

Tačiau yra tokia „šventoji kar
vė", demokratija vadinama, kuri lei
džia daryti tik tai, ko nedraudžia įsta
tymas. O įstatymas gali uždrausti bet 
ką, ką nuspręs dauguma. Pasirodo, 
demokratija gali uždrausti. . . būti lie
tuviu. Mat demokratijos akiratyje 
nėra tautos, nėra tautybės, o vietoj jų 
yra valstybė ir pilietybė. Taip demok
ratija iš mūsų pasų jau ištrynė tauty
bę, gali ištrinti ir pilietybę, nors ir 
lietuviu esi gimęs. Sovietų okupuoto
je Lietuvoje tautybė į pasus buvo ra
šoma ne kokiam tautiniam pamalo
ninimui, o kad būtum paženklintas 
Jaunesnio brolio" ženklu (vyresnis 
buvo rusas), kad į tave galima būtų 
žiūrėti iš aukšto ar persekioti kaip 
nelojalios tautos atstovą. Nepriklau
somoje Lietuvoje į pasus neberašoma 
tautybė, nes taip „demokratiškai" 
nusprendė dauguma, kuriai galbūt 
gėda, kad būdami lietuviais pataika
vo okupantui. 

Turbūt niekas net neįtarė, kad 
priimant Kovo 11-osios Lietuvos 
Konstituciją, joje „demokratiškai" 
bus nupilietinti užsienyje gyvenantys 
lietuviai. Pradžioje, regis, į tai nebu
vo kreipiamas ypatingas dėmesys. 
Tačiau mokantis skaityti ir raštą aiš

kinti, Lietuvos Konstitucinis teismas 
Konstitucijoje aptiko vartus, per 
kuriuos lietuvių, kaip Lietuvos pilie
čių, įsileisti nevalia. Kaip tarė, taip 
padarė, vartus uždarė. 

Kai Lietuvoje ir ypač užsienyje 
visuomenė pasipiktino tokiu aki
brokštu, valstybės vadovai, seimūnai, 
teisininkai, politologai bei „rašto 
aiškintojai" nebežino ką daryti: keisti 
Konstituciją, skelbiant referendumą, 
taisyti Konstitucinio teismo klaidą ar 
Pilietybės įstatymą? Penkis dešimt
mečius sovietų, 17 metų po neprik
lausomybės atgavimo, prisidengus 
depolitizavimu, nupilietinama Lietu
vos visuomenė, vargu, ar pajėgi ką 

Demokratijos 
akiratyje nėra 

tautos, nėra tautybės, 
o vietoj jų yra 

vaistybė ir pilietybė. 
Taip demokratija iš 

mūsų pasų jau ištrynė 
tautybę, gali ištrinti ir 

pilietybę, nors ir 
lietuviu esi gimęs. 

nuspręsti referendumu. „Rašto aiš
kintojai", saugodami munduro garbę, 
klaidos pripažinti vengia. Lieka pa
daryti pataisą Pilietybės įstatyme. O 
tai gali ir privalo padaryti Seimas. 
Gali ir privalo, jei ten lojalių Lietuvai 
lietuvių ir kitataučių dauguma. 

Demokratijos mechanizmą gali
ma ne tik valdyti, bet, jei jis išklibęs, 
privalu taisyti. Kelios, ne iš gero gy
venimo, lietuvių emigracijos bangos 
valstybę nuskurdino. Demokratinės 
valstybės pamatą ir pačią valstybę 
sudaro ne jos valdžia, o pilietinė 
visuomenė, todėl piliečių praradimas 
prilygsta valstybės nukraujavimui. 
Tokio pavojaus akivaizdoje, valstybi
nių institucijų priedermė, atsisakius 
ambicijų bei vilkinimo, nedelsiant 
taisyti tai, kas kenkia tautos ir jos 
valstybės būčiai. Jei lietuviais esame 
gimę, lietuviais turime ir būt. 

Šių metų St. Petersburg, FL. Lietuvių klubo valdyba (iš k.): Elena ir 
Zigmas Radvilai. Aldona česnaitė. Loreta Kynienė - pirmininkė. Euge
nijus Čelkis, Vytenis Radzevičius. Irena Adickienė, Vilius Juška. Rima 
Kilbauskienė. Trūksta Laimutės Alvarado. 

Elvyros Vodopalienės nuotr. 

-
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ČIKAGOS LITUANISTINEI MOKYKLAI —15. 
TAI DAUG AR MAŽAI? 

Daugelis pasakytų, kad nedaug, tačiau, kai pagalvoji, kad ši lietuviška salelė yra toli nuo Lietuvos, tai 
nebeatrodo mažai, juolab kad šios mokyklos istorija pradėjo kurtis ant savo gyvenimą bebaigiančių 
mokyklų pamatų. Tai įvyko 1 992 m. rugsėjį, kai trijų Čikagos mieste tuo metu veikusių mokyklų — Čikagos 

aukštesniosios, Dariaus-Girėno ir Kristijono Donelaičio — tėvų komitetai nutarė jas sujungti ir įsteigti vienq mokyklą, 
pavadindami įq Čikagos lituanistine mokykla (ČLM). Tai buvo padaryta atsižvelgiant į tai , kad kasmet mažėjo mokinių 
skaičius. Dirbti mokyklos direktore tėvų komitetas pakvietė Jūratę Dovilienę, kuri vadovauja jai iki šių dienų. Adminis
tratore direktorė pasikvietė dirbti Dainq Dumbrienę, kuri išdirbo šiose pareigose 5 metus. Iš jos šias pareigas perėmė 
Virginija Bužėnienė, ir jau treti metai jas tęsia Kristina Petraitienė. 

Praėjus dvejiems metams po mokyklos įsikūrimo buvo nutarta įvesti mokyklos tvarkos administratorės pareigas. 
Jas penkerius metus labai gerai atl iko Marytė Utz. 1999 metais mokykloje pradėjo dirbti Laima Apanavičienė, kuriai 
buvo pasiūlytos mokyklos direktorės pavaduotojos pareigos, kurias ji eina iki šiol. 

Mokykla įsikūrusi Jaunimo centre Čikagoje. 1994-1995 metais buvo įkur
ta mokyklos biblioteka. Pirmoji bibliotekininkė — Vakarė Valaitienė — biblio
tekų prižiūrėjo penkerius metus, nuo 1998 metų bibliotekininke dirba Dai
nora Baliutavičienė. 

Prieš trejetq metų, išaugus mokinių skaičiui, ėmė trūkti patalpų. Buvo 
kreiptasi j mokyklos dvasios vadovq kun. Antanq Gražulį, SJ, kad suteiktų 
patalpas buvusiame tėvų jėzuitų vienuolyne. Jam sutikus, mokyklos tėvų ko
mitetas sukvietė tėvelius ir visi kibo į darbq — griovė sienų pertvaras, dažė lu
bas ir sienas, tvirtino naujas mokyklines lentas. Vienuolyno patalpose įreng
tos 5 klasės, mokytojų kambarys. Dar vienq klasę jėzuitai davė pirmame 
aukšte. Visomis klasėmis naudojamės iki šių dienų ir kasmet, prieš prasi
dedant mokslo metams, baiminamės, kad tik jų užtektų. 

Pamokos mokykloje prasideda 8:30 vai. r. ir tęsiasi iki 1 vai . p.p. Visa 
mokykla suskirstyta tarsi į dvi dalis : žemesniqjq - nuo kiškių darželio (3 metų 
vaikai) iki 6 skyriaus (12 metų mokiniai) ir aukštesniqjq - 7-10 klasių mokiniai 
(į jq patenka mokiniai, išlaikę 6 skyriaus egzaminus arba atvykę iš Lietuvos 
atit inkamo amžiaus (13-15 metų) mokiniai). Mokslo metai mokykloje prasi
deda pirmq rugsėjo mėn. šeštadienį po Darbo dienos (Labory Day) ir tęsiasi 
iki gegužės mėnesio trečio šeštadienio. Mokomės 32-33 šeštadienius. 
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Mokiniai , baigę šešis skyrius, 
gauna lankymo pažymėjimą, o baigę 
visą dešimties metu kursą — mokslo 
baigimo atestatą. Daugelis kolegijų 
ar gimnazijų mokiniams, turintiems 
mūsų mokyklos baigimo pažymėji
mą, suteikia užsienio kalbos kreditą. 

1992-1993 mokslo metais mo
kykloje mokėsi 140 mokiniu. Vėliau 
mokinių skaičius mažėjo, atrodė, kad 
mokykla užsidarys, tačiau naujai at
važiuojantys j JAV lietuviai šalia 
amerikietiškų mokyklų pradėjo savo 
vaikus leisti ir j lituanistines mokyk
las, tarp ju ir į ČLM. Jau 2000-2001 
mokslo metais mokyklą lankė 200 
mokiniu (beveik 85 proc. - mokiniai 
iš Lietuvos), ir kaip minėjau anksčiau, 
jau treji metai mokykloje nusisto
vėjęs mokinių skaičius - 320 (maž
daug 45 proc. mokiniu gimę JAV, bet 
tėveliai atvykę iš Lietuvos. Paprastai 
tokiose šeimose vyresnieji vaikai gi
mę Lietuvoje, jaunesnieji - JAV). Mo
kyklą lanko 3 šeimų vaikai, kuriu tė
vai ar seneliai yra pokario emigran
tai. 

Nuėję nuo šulinio, keliavome labai dailia ir 
derlinga lyguma. Jokūbas ją buvo davęs Juozapui 
kaip priedą prie jo dalies (Pradžios kn., 48). Deši
nėje guli gana gausiai gyvenamas kaimas, lig šiol 
tebevadinamas Juozapo vardu. Tris mylias nujoję, 
apie vidudienj pasiekėme vieną gyvenvietę (kar-
vazeriją), kur jau prasideda Judėjos žemė. 

Nors visai negalima abejoti, ir tas aiškiai ma
tyti, kad visi dieviškieji pažadai yra tvirti ir 

tikri, tačiau tas dar aiškiau matyti šioje žemėje, la
bai derlingoje ir visokių turtų pertekusioje, kurių 
Dievas buvo pažadėjęs duoti Izraelio tautai. 

Galilėja turtinga javų ir visokių vaisių, yra gra
ži lyguma, tik ją kalnai perkerta. Samarijoje uolos 
nelabai aukštos, gausu sodų; yra ir labai derlingų 
lygumų. Be to, žemė džiaugiasi labai gerais ir gau
siais vynuogynais. Kadangi turi šias tris gėrybes ir 
gausiais vynuogynais. Kadangi turi šias tris gė
rybes, nuo kurių priklauso derliaus gausumas, kai
muose gyvena daugiau gyventojų. Jiems paprastai 
tik tiek vargo: suarti ir pasėti, o plušėti laukuose 
nereikia. 

Judėjoje ne taip daug javų, nes ji akmeninga, 
kyšo labai didelės uolos, bet yra alyvmedžių ir ypač 
daug vyno. Vos įžengus i Judėjos žemę, ligi pat 
kalnų papėdės iki viršūnių, ištisai mūro sienomis 
aptverti vynuogynai taip atrodo lyg matytum teat
ro pakopas. Iš to matyti, kad čia labai daug vy
nuogynų ir labai daug vyno. Aplink Jeruzalę taip 
pat derėjo visokių gėrybių: vaisių, ypač daktilių, ir 
panašių, taip pat gydomųjų augalų, nepaprastai 
daug gamino vyno. Tad visai vertai pats Dievas 
sakė, kad ta žeme pienas ir medus teka. 

Įžengę į Judėją ir nukeliavę tris mylias, ma
tėme tekančio vandens šaltinį. Prie jo sėdėdama 
pakeliui iš Jeruzalės, šv. Mergelė pastebėjo, kad 
tarp kartu einančiųjų nebėra Jėzaus. Kalno viršuje 
matyti bažnyčios ir mergaičių vienuolyno griuvė
siai. Tą vienuolyną kadaise buvo pastatydinusi šv. 
Elena. 

Nuo čia paėję apie dvi mylias, po dvidešimt pir
mos valandos pamatėme šventąjį Jeruzalės mies
tą. Padėkojome Dievui, kad mums suteikė malonę 
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jį pamatyti. Kiekvienas sukalbėjome Viešpaties 
maldą ir Angelo pasveikinimą, sielose priimdami 
visuotinius atlaidus, kuriuos popiežius suteikia pir
mąkart matantiems šį miestą. 

Per vieną mylią nuo miesto, netoli nuo vieške
lio, kairėje, yra Sauliaus Gabaaos pilis (Karalių kn., 
1.10), visai sugriuvusi, negyvenama, tik vienas jos 
bokštas išlikęs beveik sveikas. Už pusės mylios 
susitikome dvidešimt penkis arabų raitelius. Juos 
pamatęs, vienas mūsų sargybinis, taip pat raitelis, 
arčiau prijojęs, prakalbino. Kai jau vieni pro kitus 
prajojome, per vertėją mums liepė padėkoti tam 
sargybiniui, nes tik dėl jo prašymo palikę mus gy
vus. Kiek vėliau ir pats sargybinis tą patvirtino: jis 
gerai juos pažįstąs, ilgai kar tu su jais plėšikavęs, 
esą iš visų plėšikų žiauriausi. Tada pamatėme, kad 
mūsų boluchas nejuokais buvo persigandęs: veidas 
išblyškęs, visas drebėjo taip, kad žodžio negalėjo 
ištarti. Arabai, kaip anksčiau sakyta, nė pačių tur
kų nepasigaili: kartais juos. 

Pusantros valandos prieš saulės laidą pagaliau 
atvykome į Jeruzalę. Esamu papročiu susto

jome prie Žuvų vartų. Tuo tarpu keletas iš mūsų 
ietininkų, įėję pro Damasko vartus, pranešė, kad 
atvyko piligrimai. Mes taip pat nusiuntėme pėsčiąjį 
sargybinį pranešti, kad atvykome. Tą sužinoję, prie 
tų miesto vartų, kur laukėme, atėjo broliai vienuo
liai pranciškonai: brolis Kristupas iš Tridento, vi
karas (mat vietos gvardijonas Angelas Stela, vie
nuolyno reikalais nuvykęs į Konstantinopolį, grįž
damas Armėnijoj mirė), ir brolis Jonas iš Floren
cijos. Mus pasveikinę, jie palaukė, kol atėję turkai 
iškratys mūsų nešulius, patikrins, ar neturime ko

kių prekių. Atėmę iš mūsų ginklus, — kelionėje 
juos turėti buvo leista, ir patys turkai pritaria, kad 
yra arabų pavojus, — tie patys turkai mus palydėjo 
iki pat Išganytojo vienuolyno vartų. Įėję į bažnyčią, 
kartu su vienuoliais suklaupę pagiedojome giesmę 
„Tave, Dieve, garbiname", dėkodami Dievui už 
tokią didelę geradarystę, kad teikėsi leisti mums 
sveikiems atvykti į tas šventų švenčiausias vietas, 
kur, vykdant mūsų išganymą, stovėjo Jo kojos. 
Tada mums parodė piligrimams skirtus kambarius 
ir atnešė vakarienę. 

Dvidešimt šeštosios dienos rytą vienuolyne iš
klausėme Mišias; pavalgę, kaip įprasta, nu

ėjome į kadžio (caddi) namus. Ten, raštininko pa
klausti, pasisakėme savo ir tėvo vardus. Paskui 
minėtieji broliai vienuoliai sumokėjo už kiekvieną 
iš mūsų po vienuolika cekchinų (tas lygu dvi
dešimt dviem auksinams). Po du cekchinus nuo 
žmogaus moka už įėjimą į miestą ir po devynis už 
leidimą aplankyti šv. Karstą. Auksinius dukatus 
ten patikrina pagal svorį, o paprastą pinigą, kurį 
vadina sayn, kaip žinomą, iš aukso neturinčių pri
ima nesverdami. Mano virėjas, palaikytas vienuo
liu, užmokėjo tik penkis cekchinus. Vienuoliai ku
nigai nieko nemoka, o nekunigai moka po penkis 
cekchinus. Virėją palaikę vienuoliu nekunigu, liepė 
prisiekti, kad jis vienuolis. Negalėdamas prisiekti, 
iškėlęs į dangų ranką, pasakė nesąs vienuolis. 
Turkai, manydami, kad jis teisingai prisiekė, leido 
eiti. Taip apgavo turkus ir sau pasiliko pinigus, ku
riuos jiems reikėjo atiduoti. 

Turėjau du vertėjus. Vienas — senis Jokūbas; 
jį buvau pasiėmęs iš Kipro, iš Famagusios drus-
kyno. Kitas — jaunasis Georgijus Sirijietis — buvo 
iš Tripolio. Pagal paprotį abiem leido įeiti be mo
kesčio. Grįždami iš kadžio (caddi) namų, praeidami 
pro šv. Karsto bažnyčios vartus, pagarbinome, pas
kui įėjome į vienuolyną. Gavę tai, ko reikia nak
čiai, įėjome į šv. Karsto bažnyčią išklausyti vakari
nių pamaldų. Įeinant mus vėl privertė sumokėti 
keliolika maidinų, jų vienas maždaug lygus mūsų 
grašiui. Įėję į vidų tuojau nuėjome į šv. Karsto kop
lyčią. Bus daugiau. 
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Apie partinius siurprizus, 
rezervistus ir prezidentą 

Seimo rūmai. 

Part inių siurprizų metas 

Turėjome progos dar kartą įsiti
kinti, kad Lietuvos politinės partijos 
visiškai nenuspėjamos. O gal, tiks
liau, jų elgesį nebūtų sunku nuspėti, 
jei nekreiptume dėmesį į tai, ką kalba 
jų atstovai. 

Štai tiek konservatoriai, tiek so
cialdemokratai jau daugiau nei mė
nesį įrodinėja, jog tarpusavyje ben
dradarbiauti nebeįmanoma. Esą iš
švaistytas pasitikėjimo kreditas, net 
apie pirmalaikius rinkimus paskelb
ta. Po ilgo tąsymosi ir priekaištavimo 
konservatoriams socialdemokratai 
staiga pareiškė, jog konservatoriai 
jiems mieliausi bendradarbiai, o pas
tarieji viešai pagyrė mažumos vy
riausybės darbą, kurį dar prieš kelias 
dienas buvo pavadinę apgailėtinu no
ru išlaikyti valdžią bet kuria kaina, ir 
neprieštarauja, jei socialdemokratų 
dominuojama vyriausybė išliktų dar 
kurį laiką. Telieka spėlioti, koks susi
tarimas atgaivino šių dviejų partijų 
tarpusavio simpatijas ir kada įvyks 
naujas „šeimyninis konfliktas"? 

Patys konservatoriai tvirtina, 
kad jiems svarbiausia ne partinė 
nauda, bet valstybės stabilumas. Be
je, panašiai tvirtina ir Petro Auštre-
vičiaus vadovaujami liberalai, kurie, 
po pusantro mėnesio pareiškimų, jog 
Vilniaus neturėtų valdyti, nei liberal-
centristai, nei liberaldemokratai, 
staiga, mero rinkimų dieną, pakeitė 
poziciją. Pasirodo, jie sutinka pa-

Eltos nuotr. 

remti liberaldemokratų kandidatą į 
merus, sutinka gauti vicemero postą, 
tačiau esą nesiruošia dirbti Vilnių 
valdysiančioje koalicijoje. Tokią origi
nalią poziciją liberalai aiškina noru, 
kad Vilniuje baigtųsi politinis chao
sas. Noras sveikintinas, tačiau ar ne 
tokie pozicijos kaitaliojimai ir yra 
viena iš svarbiausių šio chaoso prie
žasčių? 

Rezervistų viltis — prezidentas? 

Seimas toliau bando lopyti Lius-
tracijos įstatymo skyles. Telieka eili
nį kartą atsidusti, pagalvojus, jog, jei 
prieš keliolika metų būtų įvykdyta 
nuosekli liustracija, daugybės dabar
tinių problemų tikrai neturėtume. 
Ką gi - geriau vėliau negu niekad. 

Socialdemokratų, socialiberalų, 
valstiečių liaudininku ir liberalcen-
tristų nepasitenkinimui Seimas nus
prendė prilyginti KGB rezervistus 
kadriniams šios nusikalstamos orga
nizacijos darbuotojams. Tai reiškia, 
jog rezervistai dar pusantrų metų ne
galės užimti jokių svarbių pareigų 
valstybės valdymo sistemoje. Iš kart 
po tokios pataisos priėmimo buvęs 
Užsienio reikalų ministras Antanas 
Valionis pradėjo virkauti, jog nubrau
kiami visi jo nuopelnai valstybei. Re
gis, labiausiai politikui skaudu, jog 
kuriam laikui teks atidėti svajonę 
tapti ambasadoriumi. Beje, kalbėda
mas apie savo nuopelnus, A. Valionis 
taip ir nesugebėjo paaiškinti, kodėl 

jau Atgimimo laikotarpiu jį traukė 
tapti nusikalstamos organizacijos 
rezervo karininku. Rezervistus Sei
me aktyviausiai gynė buvęs disiden
tas liberalcentristas Vytautas Bogu
šis. Jis tvirtino, kad rezervistų veik
los apribojimas pažeidžia jų teises ir 
visiems paskelbė, jog prezidentas 
tikrai vetuos pataisas ir rezervistai 
galės lengviau atsikvėpti. 

Pats prezidentas kol kas nepasa
ko, ar tikrai jis taps KGB rezervistų 
gelbėtoju. V Adamkus tvirtina, jog 
spręs tik tada, kai oficialiai gaus įsta
tymą pasirašymui. Akivaizdu, jog 
prezidentas jaučiasi patekęs į nema
lonią situaciją. Iki šiol jis gana nuo
sekliai palaikė rezervistus A Valionį 
ir A. Pocių, tačiau ar jis ryšis tapti ofi
cialiu KGB rezervo globėju? 

Prezidentas tapo politologu 

Prezidentas turėjo galvą sukti ne 
vien tik dėl rezervistų. Ketvirtadienį, 
po tam tikro atidėliojimo, jis perskai
tė metinį pranešimą Seime. Sis pra
nešimas, kiek žinau, buvo gana ilgai 
ruošiamas, perrašinėjamas ir per
skaityti galutinį jo variantą preziden
tui prireikė beveik valandos. Prezi
dentas pasirodė esąs neblogas skaito
vas. Tačiau, įdėmiau įsiskaičius į jo 
pranešimo turinį, daugeliui kilo tik
rai daug klausimų. 

Pirmiausia, prezidentas jau tre
čius metus iš eilės perskaito kritišką 
tekstą, kuriame pamini Seimo, Vy
riausybės darbo ydas, tačiau visiškai 
nutyli apie savo pasiekimus ir trūku
mus. Regis, prezidentui patinka poli
tologo, kuris kritiškai vertina įvairius 
politinius procesus, rolė. Tačiau ar 
tikrai prezidentas turi elgtis kaip po
litologas? Jei prezidentas kalba apie 
reformų trūkumą, jis neišvengiamai 
kartu privalo atsakyti, ką pats pa
darė, jog reformos vyktų. Deja, prezi
dentas nesiteikė paaiškinti savo pozi
cijos VSD skandalo metu. 

Kaip pastebėjo vienas politikas, 
prezidentas kalbėjo, tarsi sugrįžęs iš 
ilgų atostogų Meksikoje, ir Lietuvoje 
atradęs betvarkę. Paradoksalu, jog 
prezidentas griežtai sukritikavo Vy
riausybę, kurią dar neseniai vadino 
stabilumo garantu, ir kartu visai ne
pasiūlė išeičių: ar reikia kitos valdan
čiosios koalicijos, ar reikia naujų Sei
mo rinkimų, ar reikia personalinių 
pokyčių ministerijose? 

Jau ne pirmus metus prezidentas 
yra susirūpinęs ir pastebi įvairias blo
gybes. Keisčiausia, jog kiekvienais 
metais vis kitas, o apie tas, apie ku
rias kalbėjo prieš kurį laiką, jis kaž
kodėl pamiršta. Keista ir tai, jog pre
zidentas po šio metinio pranešimo iš
reiškė nepasitenkinimą, jog jo anks
tesni pranešimai nebuvo išgirsti. Ko

kios reakcijos jis pats norėtų? 
Deja, kaip taikliai pastebėjo vie

nas apžvalgininkas - jei tokio pobū
džio metinis pranešimas ir nebūtų 
perskaitytas, niekas politiniame gy
venime nebūtų pasikeitę. Juk ži-
niasklaidoje jau seniai kalbama apie 
visus tuos dalykus, apie kuriuos kal
bėjo ir prezidentas. 

Šiandien trūksta ne tiek proble
mų įvardijimo, kiek politinės valios 
jos spręsti. Trūksta ne politologų, bet 
drąsių politikų. Todėl gaila, kai prezi
dentas nusprendžia iš politiko persik
valifikuoti į politologus. Šiandien vi
siems būtų daug naudingesnė ne jo 
patarėjų surašyti postringavimai, bet 
ryžtingi ir nuoseklūs politiniai veiks
mai. 

Dviguba pil ietybė - misi ja 
įmanoma? 

Daugėja vilčių, jog nebus žengtas 
absurdiškas žingsnis ir užsienyje gy
venantys lietuviai nepraras Lietuvos 
pilietybės. Praėjusią savaitę apie tai 
daug kalbėta Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisijos posėdžiuo
se, po pirmojo skaitymo Seime pritar
ta ir Andriaus Kubiliaus pataisoms 
Pilietybės įstatymui. Taip pat Seimą 
pasiekė ir užsienio lietuvių parašai po 
peticija, kuria raginama išsaugoti tei
sę į dvigubą pilietybę. 

Apie tai, jog Konstitucinio Teis
mo sprendimas neatmeta galimybės 
įteisinti atvejus, kai dviguba pilietybė 
galima, viešai prabilo ir konstitucinės 
teisės specialistas E. Šileikis. J i s 
spaudos konferencijoje stebėjosi, ko
dėl politikai vangiai ieško būdų, kaip 
šioje srityje pagelbėti tautiečiams, 
kuriuos likimas nubloškė išeivijon. 

Iš tiesų, klausantis įvairių pasi
sakymų, susidarė keistas įspūdis. 
Prezidentas, premjeras, Seimo pirmi
ninkas, opozicijos vadovas - visi už 
tai, jog išeivijoje gyvenantys lietuviai 
neprarastų teisės į dvigubą pilietybę. 
Tai kas tada prieš tokią teisę? Kas 
trukdo paprasčiausiai Seime surinkti 
Konstitucijai pakeisti reikalingą dau
gumą ir priimti sprendimą, kurį visi 
palaiko? 

Deja, ir šiuo atveju verta žiūrėti 
ne į tai, ką politikai kalba, bet į tai, ką 
jie daro. Esu įsitikinęs, kad išeivijos 
lietuviai privalo nesusilpninti spau
dimo šiuo klausimu Lietuvos politi
kams. Priešingu atveju, dar ilgai teks 
klausytis apgailestavimų ir patiki
nimu - Je i tik būtų mano valia". 

Tiesa, šiandien bendras politinis 
klimatas teigiamai išspręsti dvigubos 
pilietybės klausimą kur kas palan
kesnis nei prieš kelis mėnesius. 

Tai tikrai teikia vilčių. 

M i r ė Borisas Jelcinas 

Atkelta iš 1 psl. 
korupcija, ir kad pats valstybės vado
vas nevengė imti stambaus masto ky
šių. B. Jelcinas šiuos kaltinimus nei
gė, o jo įpėdinis V Putinas preziden
tui suteikė imunitetą nuo bet kokio 
teisinio persekiojimo. 

Po kelių infarktu susilpnėjus 
sveikatai, B. Jelcinas mažai dalyvavo 
visuomeniniame gyvenime ir dau-
giausai laiko praleisdavo užmiesčio 
viloje, kur pastaruoju metu intensy
viai rašė memuarus. 

Neatmetama galimybė, kad B. 
Jelcino sveikatą susilpnino piktnau
džiavimas alkoholiu, nors buvęs pre
zidentas ir tvirtino taurelės vengęs 
nuo 1994-ųjų. 

Atsistatydinęs B. Jelcinas įkūrė 

savo vardo labdaros fondą, dalyvau
davo įvairiuose renginiuose, tačiau 
politikoje jo vaidmuo nebebuvo ryš
kus. 

Netoliese nuo B. Jelcino vasarna
mio Maskvos priemiestyje yra įsikū
ręs ir paskutinis Sovietų Sąjungos 
vadovas Michailas Gorbačiovas. Ta
čiau dėl priežasčių, kurių nekomen
tavo nei vienas, nei kitas politikas, 
įtakingi Rusijos asmenys per pasta
ruosius keliolika metų nė karto ne
buvo susitikę. 

B. Jelcinas yra apdovanotas ke
liolika ordinų, yra išleidęs tris kny
gas. 

Pirmasis Rusijos prezidentas bu
vo vedęs, su žmona Naina susilaukė 
dukterų Jelenos ir Tatjanos. 

C. Kirkilas: „demokratinė Rusija 
ima nebeatitikti realybės 

/ / 

Atkelta iš 1 psl. 
gerus kaimyninius santykius su Ru
sija". Tačiau racionalūs principai 
bendradarbiavime turi būti paremti 
bendromis vertybėmis, tokiomis kaip 
demokratija, teisinė valstybė, žmo
gaus teisės, gera kaimynystė ir pa
garba mažumoms, sakė premjeras. 

Tuo tarpu „neproporcingas pre
zidento galių padidinimas, suvaržyta 
žiniasklaidos laisvė, politizuota 'Ju
kos' byla, auganti galios struktūrų 
įtaka vyriausybėje, neišspręstas kon
fliktas Čečėnijoje, nuolatiniai žmo
gaus teisių pažeidimai, manipuliavi
mas energetikos ištekliais, didėjantis 
specialiųjų tarnybų dėmesys kaimy
ninėms valstybėms, mįslingos neiš

spręstos nužudymų bylos ir, galiau
siai, neseniai prezidento Vladimiro 
Putino pasakyta kalba Miunchene — 
visa tai pateikia daugiau klausimų 
nei atsakymų, kurie kartu atveria 
mūsų akis", — išreiškė nerimą mi
nistras pirmininkas. 

G. Kirkilas ekonomikos forume 
priminė, kad Lietuva aktyviai daly
vauja rengiant naują ES ir Rusijos 
Partnerystės ir bendradarbiavimo 
sutartį. 

Tačiau jis pabrėžė, kad susitari
me turi būti atsižvelgta į visų ES val
stybių narių interesus ir išreiškė 
viltį, kad kliūtys, neleidžiančios su
tarti dėl derybų mandato ir pradėti 
derybas netrukus bus pašalintos. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Didėja spaudimas P. Wolfowitzui 

Pasaulio banko pastato interjero detalė. 

Londonas , balandžio 23 d. 
(„Reuters"/BNS) — Buvusių Pasau
lio banko vadovų grupė paragino 
Paulą Wolfowitzą atsistatydinti, o 
banko etikos komitetas perspėjo, kad 

sutarimus, išrutuliojo įtemptus san
tykius su taryba, pakenkė savo paties 
patikimumui dėl gero vadovavimo, 
kuris buvo jo svarbiausias klausimas, 
ir atstūmė kai kuriuos svarbius ak-

jo veiksmai pakerta šios institucijos cininkus tokiu metu, kai jų parama 
gebėjimą vykdyti vystymo progra
mas. 

42 buvę vadovai parašė laišką 
„Financial Times", kuris spausdina
mas pirmadienį ir kuriame P Wolfo-
vvitzui patariama banko labui atsi
sakyti jo prezidento posto. Spaudi
mas tai padaryti atsirado po to, kai 
paaiškėjo, kad P Wolfowitzas pa
aukštino savo gyvenimo draugę. 

„Manome, kad jis nebegali veiks
mingai eiti vadovo pareigų", — sako
ma laiške, kurį pasirašė ir buvęs an
trasis pagal rangą Pasaulio banko pa
reigūnas Shengmanas Zhangas. Jis 
dirbo vadovaujant P Wolfowitzui. 

„Jis prarado visų lygių banko 
darbuotojų pasitikėjimą ir pagarbą, 

yra būtina sėkmingam papildymui 
resursų, kurių reikia siekiant padėti 
skurdžiausioms šalims, ypač — Afri
koje", — rašoma laiške. 

Jame daroma tokia išvada: „Wol-
fowitzui yra tik vienas būdas pri
sidėti prie banko misijos: jis turėtų 
atsistatydinti". 

P Wolfowitzas praėjusią savaitę 
leido aiškiai suprasti, kad neketina 
atsistatydinti dėl skandalo, kilusio 
paaiškėjus faktams, kad jis prisidėjo 
prie to, jog banke dirbančiai jo gyve
nimo draugei Shahai Rizai buvo gero
kai padidinta alga ir ji buvo paaukš
tinta tarnyboje prieš tai, kai 2005-
aisiais dėl galimo interesų konflikto ji 
buvo laikinai paskirta dirbti į Vals-

išprovokavo aukšto rango vadovų ne- tybės departamentą. 

Prancūzija: rinkimuose pirmauja N. Sarkozy 
Atkelta iš 1 psl. 
jai reikia gauti visų savo rėmėjų ir še
šių neįtakingų buvusių varžovų bei 
kraštutinių kairiųjų kandidatų rin
kėjų balsus. 

Tačiau šiuose rinkimuose, prie
šingai nei 2002-aisiais, kai socialistų 
stovyklai nepriklausantys kairiųjų 
pažiūrų kandidatai surinko 26 proc. 
balsų, sekmadienį trockistams, žalie
siems ir kapitalizmo priešininkams 
atiteko vos 10 proc. visų balsų. Tai 
reiškia, kad visi kairiųjų pažiūrų kan
didatai drauge gavo apie 36 proc. 
balsų. 

„Antrajame rinkimų rate vyks 
aiški kova tarp kairiųjų ir dešiniųjų 
jėgų, tačiau kol kas man sunku įsi
vaizduoti, kaip kairiosios jėgos galėtų 
ją laimėti", — sakė Dominiąue'as 
Moisi iš Prancūzijos tarptautinių 
santykių instituto. 

„Kairieji šalyje akivaizdžiai yra 
mažuma. Jei sudėsime dešiniųjų, 
kraštutinių dešiniųjų ir pusės cen
tristinių pažiūrų elektorato balsus, 
Sarkozy pozicijos tampa itin geros", 
— sakė jis. 

Už J.-M. Le Peną, kuris 2002-
aisiais surinkęs beveik 17 proc. balsų 
pateko į antrąjį prezidento rinkimų 
ratą, sekmadienį balsavo vos 10,51 
proc. rinkėjų, o tai leidžia manyti, 
kad N. Sarkozy pasirinkta taktika da
vė vaisių. 

Neabejojama, kad prieš antrąjį 
rinkimų ratą abu kandidatai savo dė
mesį sutelks į 18,55 proc. rinkėjų, 
balsavusių už centristų kandidatą 
Francois Bayrou. 

F. Bayrou rinkimuose dalyvavo 
kaip prieš visuomenės viršūnes nusi
statęs kandidatas ir žadėjo sugriauti 
Prancūziją į kairiųjų ir dešiniųjų 
stovyklas padalijusią „Berlyno sie-
• _ . ~ » ną . 

Viešosios nuomonės apklausos 
rodė, kad patekęs į antrąjį rinkimų 
ratą F. Bayrou būtų turėjęs nemenkų 
galimybių įveikti N. Sarkozy. Sekma
dienį už jį savo balsus atidavė nema
žai kairiųjų pažiūrų rinkėjų, norėju
sių užkirsti kelią N. Sarkozy patekti į 
antrąjį rinkimų ratą. 

Vis dėlto J.-Ph. Roy prognozuoja, 
kad daugiau F. Bayrou rėmėjų antra-

cionalinį identitetą ir nusikalstamu
mą mėgina palenkti į savo pusę kraš
tutinių dešiniųjų vadovo Jeano-Marie 
Le Peno rinkėjus. 

EUROPA 

LIUKSEMBURGAS 
Europos Sąjungos (ES) užsienio 

reikalų ministrai pirmadienį pat
virtino nurodymą įgyvendinti Jung
tinių Tautų (JT) sankcijas Iranui, 
kuris atsisakė sustabdyti urano sod-
rinimą, pranešė pareigūnai. Šios 
sankcijos yra nukreiptos prieš asme
nis ir organizacijas, susijusius su Te
herano branduoline ir raketų progra
momis, kurių tikrasis tikslas, kaip 
įtaria Vakarai, yra branduolinių gin
klų gamyba. ES sąraše, kuris kol kas 
nepaskelbtas, yra daugiau asmenų 
nei nurodyta JT rezoliucijose. 

ROMA 
Italijos policija pirmadienį sulai

kė 45 žmonių, kurie įtariami korup
cija ir sukčiavimu siekiant gauti Eu
ropos Sąjungos (ES) skiriamas že
mės ūkio subsidijas. Policijos atstovų 
teigimu, šie asmenys, kaip įtariama, 
teikė melagingą informaciją apie ga
mybą, pardavimus ir neparduotų vai
sių kiekius, taip pat niekada neteik
tas paslaugas, ir iš ES apgaule gavo 
50 mln. eurų (68 mln. JAV dolerių). 

VARŠUVA 
Ekologija negali būti ginklas 

prieš Lenkijos vystymąsi, sekmadienį 
per susitikimą su Palenkės vaivadijos 
rinkėjais, kurie gegužės 20-ąją rinks 
seimelį ir dalyvaus referendume dėl 
Augustavo aplinkkelio tiesimo, pa
reiškė premjeras Jaroslawas Ka-
czynskis. Pasak vyriausybės vadovo, 
Palenkės vaivadijos gyventojai turi 
išspręsti didelių investicijų ir ekologi
jos konfliktą. „Radikalūs ekologai ir 
autostrados per Rospudos slėnį 
priešininkai kenkia Lenkijos atei
čiai", — sakė premjeras. 

Kairieji kaltino N. Sarkozy, kad jame rinkimų rate pasirinks N. Sar-
jis savo griežtomis kalbomis apie na- kozy, kuris turėtų gauti apie du treč

dalius jų balsų, o trečdalį — S. Royal. 
Gegužės 6 dieną už N. Sarkozy 

ketina balsuoti 54 proc. o už S. Royal 
— 46 proc. rinkėjų. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos gynybos ministras Ana

tolijus Serdiukovas pavadino destabi
lizuojančiu veiksniu Jungtinių Vals
tijų priešraketinės gynybos (PRG) 
dalių dislokavimą Europoje. „Mes 

manome, kad strateginės PRG — 
rimtas destabilizuojantis veiksnys, 
galintis turėti esminės įtakos regioni
niam ir pasaulio saugumui" , — pa
reiškė jis pirmadienį Maskvoje po de
rybų su Pentagono vadovu Roberttu 
Gatesu. A. Serdiukovas pažymėjo, 
kad Amerikos strateginės P R G siste
mos dalių dislokavimo Europoje per
spektyvoms derybose buvo skir ta itin 
daug dėmesio. 

AZIJA 

DAKA 
Buvusi Bangladešo premjerė Be-

gum Khaleda Zia nebeket ina išvykti 
gyventi į užsienį, nors anksčiau buvo 
pranešta apie tokį jos susitarimą su 
armijos remiama laikinąja vyriau
sybe, sakė žvalgybos pareigūnai. 60 
metų B. Khaledos Žios aplinkos žmo
nės sakė, kad buvusi premjerė serga 
— jos žemas kraujospūdis, be to, ji 
kenčia kelio skausmus. Praėjusią sa
vaitę šaltiniai vyriausybėje ir B. Kha
ledos Žios Bangladešo nacionalistų 
partijoje (BNP) pranešė apie jos ir 
vyriausybės susitarimą, pagal kurį ji 
kartu su jaunesniuoju sūnumi Ara
fatu Rahmanu ir beveik visais kitais 
šeimos nariais turėjo išvykti gyventi į 
Saudo Arabiją mainais į atlaidumą 
kalinamam vyresniajam jos sūnui ir 
numanomam politiniam įpėdiniui 
Tareąue'ui Rahmanui. 

ARTIMIEJI RYTAI 
_____ 

GAZA 
Palestiniečių vidaus reikalų mi

nistras Hani ai Qawasmi premjerui 
Ismailui Haniyai iš judėjimo „Ha-
mas" įteikė savo atsistatydinimo pa
reiškimą. Vienas pare igūnas sakė, 
kad H. ai Qawasmi, kuris sudarė pla
ną sumažinti savivalę Gazos ruože, 
nusivylė palestiniečių saugumo vado
vų nenoru bendradarbiauti tarpusa
vyje. Kaip vidaus reikalų ministras, 
H. ai Qawasmi turėjo prižiūrėti pa
lestiniečių saugumo ta rnybas , bet 
prezidentas Mahmoudas Abbasas, 
priklausantis judėjimui „Fa tah" pa
skyrė patarėją nacionalinio saugumo 
klausimais, kuriuo tapo vienas pa
grindinių „Hamas" priešininkų Mo-
hammadas Dahlanas. Kai kas M. 
Dahlano paskyrimą vertino kaip ban
dymą nustumti į šoną H. ai Qawas-
mi. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tet. 1 708599-9680 
fax. 1 708-599 9682 Tel. 1 800-775-7363 
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LIETUVIŲ TELKINIAI LOS ANGELES, CA 

SAN FRANCISCO, CA 

VELYKINIS SUĖJIMAS 
Kiekvienas JAV lietuvių telkinys 

yra kažkuo skirtingas. San Francisco 
įlankos apylinkių lietuvius skiria di
deli atstumai. Reikia iš tikrųjų pa
siryžti vykti 70-100 mylių i vieną ar 
kitą lietuvišką renginj. Gal todėl ben
druomeninis gyvenimas čia nėra gi
liai įsišaknijęs. Lietuviai leidžia lais
valaikį savo šeimos rate. Nuostabūs 
saulėti šiaurės Kalifornijos orai bei 
nepakartojama šio regiono gamta 
turbūt nulėmė, kad savaitgaliais di
džiuma lietuvių keliauja. Ar tai būtų 
vienos dienos žygis dviračiais po 
įlankos apylinkes ar pasiplaukiojimas 
jachta po įlanka. Arba savaitgalinė 
išvyka į Sierra Nevada kalnus, ar net
gi ilgesnės atostogos po Kalifornijos, 
Oregono ar Nevados nacionalinius 
parkus. Taigi lietuvių laisvalaikis 
dažniausiai užimtas, ir pasiryžti at
vykti į lietuvišką renginį nėra taip 
paprasta. Todėl ir šių susitikimų ne
būna gausu. Tik per didžiąsias šven
tes, keletą kartų per metus. 

San Francisco įlankos apylinkių 
lietuviai, deja, negali pasigirti nuo
savais lietuvių namais ir parapija. La
bai daug geranoriškumo ir pagalbos 
sulaukiame iš Lietuvos garbės kon
sulo San Francisco, Dennis Garrison. 
Jis ne tik leidžia naudotis nuosavo 
klubo sale, bet ir pats aktyviai daly
vauja visuose renginiuose bei padeda 
juos organizuoti. 

Balandžio 8 d. San Francisco lie
tuviai buvo susirinkę į jaunimo klubo 
organizuotą Šv. Velykų suėjimą. 

Suėjimo dalyvius jau antrus metus iš 
eilės nuoširdžiai priėmė Danutė Ni-
tecki savo namuose Berkeley, CA. 
Buvo gera galimybė vėl viens kitą po 
ilgesnės pertraukos pamatyti, susi
pažinti su naujai atvykusiais, ka r tu 
išgirsti-paskutines naujienas. 10 me
tų tėvynėje nebuvusi Arūno ir Ramu
nės šeima vasarą nusprendė visam 
laikui grįžti į Lietuvą. Studentė Auš
ra iš Kauno, VDU, keletą mėnesių 
svečiavosi Berkeley universitete. J i į 
Lietuvą grįžta su ne visai tokiu Ame
rikos įspūdžiu, kaip tikėjosi rasti... Mu
zikologas Geraldas sakosi čia puikiai 
atradęs meninę terpę, ir niekur ki tur 
vykti gyventi nenorėtų, nebent į Gva
temalą, atsako juokaudamas. Pasak 
Geraldo, svarbu atrasti savų žmonių 
terpę, ir viskas bus gerai. Šių eilučių 
autorius bando Geraldui oponuoti, 
iškeldamas toli gražu kūrybai nenu
teikiančią aplinką, gyvenant Ame
rikoje. Matyt, kiekvienas teisus sa
vaip, kiekvienam skirtingai sekasi 
integruotis į visuomenę. Aišku, dau
guma lietuvių patenkinti gyvenimu 
San Francisco įlankos apylinkėse ir 
niekur kitur vykti gyventi nesiruošia. 
Skirtingai nuo kitų Amerikos telki
nių, dauguma dirba tai, ką ir dirbo 
Lietuvoje. Turi solidžius darbus „Si
licon Valley" kompanijose. Ir y ra 
laisvi apsispręsti. 

Su geriausiais linkėjimais iš San 
Francisco! 

M i n d a u g a s S a u l i s 

Nors ir koks skirtingas lietuviu gyvenimas San Francisco. per Velykas n e 
buvo pamirštas margučių ridenimo paprotys. Donos Piačiakienės nuotr. 

Pasidalinkite su ..Draugo skaitytojais JŪSŲ bendruomenės, parapijos, 
artimŲJu, draugu rato ir šeimos naujienomis. Informuokite mus apie 
renginius ir kitus įvykius. Rašykite į redakciją adresu: 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 arba i redakcijos ei. paštą: redakcija@draugas.org. 

PASLAUGOS SIŪLO DARBĄ 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

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

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

EXPERIENCED LADY FOR LIVE CARE 
in VVisconsin, mušt have reference, 
vvork permit, speak English, $120 
per day. Other positions available. 

Call 262-657-8467 

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

rate $1.22 per mile. This rate wii l 
f I I, be adjusted as ruei goes up or 

down. No deductions for insurance 
or trailers. Call Jack Black at 

8 0 0 - 7 4 1 - 8 7 9 8 

Lietuvaitė, filmų žvaigždė Rūta 
Lee-Kilmonytė garsina Lietuvą 

Prestižinis amerikie
čių Beverly Hill, mieste, 
Kalifornijoje, leidžiamas 
savaitinis laikraštis pava
dinimu „Beverly Hills" 
(213) i savo skilti 2007 m. 
balandžio 11 d. įsidėjo 
amerikiečių meno pasau
lio žurnalisto James Ba-
con straipsni apie Rūtą 
Lee-Kilmonytę, kuri š. m. 
kovo 23 d. lankėsi Lietu
voje ir kur Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus ją 
apdovanojo Vyties Kry
žiaus ordinu. 

Savo kalboje Lietuvos 
prezidentas Valdas Adam
kus pabrėžė, kad Lietuva 
pagerbia Rūtą, kuri ame
rikiečių filmuose pagarsino 
Lietuvą, būdama lietuvaite 
ir tą kiekviena proga pabrėždama. 

Jos veiklos pavyzdys suteikia 

Rūta Kilmonytė-Lee 
kiene. 

laikraščio 
pažindino 

garbę visos Lietuvos gyventojams tė- įžymybes 
vynėje ir išeivijoje. Šios visos iškilmės Rūta Lee. 
Įvyko Lietuvos sostinėje Vilniuje. 

Sis „Beverly Hills" prestižinio 

Lietuvoje su Alma Adam-
Nuotr. www.rutalee.com 

patalpintas straipsnis su-
amerikiečių meno pasaulio 
su Lietuva ir jos žvaigžde 

Vytau tas Šeš tokas 
Los Angeles, CA 

WORCHESTER, IMA 

SKAUTŲ KAZIUKO MUGĖ 
Gražus, saulėtas, bet šaltokas 

Verbų sekmadienio rytas, dar kai kur 
gatvių pakraščiuose riogso paskuti
niai sniego kauburėliai. Skubėjome į 
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią 10 
vai. r. šv. Mišioms, po jų visi keliai ve
dė į Maironio Parką, kurio didžiojoje 
salėje ilgus metus vyko tradicinė 
skautų ir skaučių Kaziuko mugė. Ji 
ten vyko ir šiais metais — balandžio 
l d . 

Mugę atidarė skautininkas Ro
mas Jakubauskas , keliais žodžiais 
lietuvių ir anglų kalbomis pasveiki
nęs visus dalyvius. Jis juos pakvietė 
keletą minučių pasižvalgyti, pasikal
bėti su draugais , seniai matytais 
pažįstamais. Po to sesės skautės visus 
vaišino jų paruoštais pietumis. 

Visi salės pasieniai buvo apsta
tyti ilgais prekystaliais, ant kurių ne 
tik vietos skautai, bet ir atvykusieji iš 
kaimyninių telkinių buvo savo dir
binius išsidėstę. Sesė Aldona Sei-
mininkienė iš Hartford, CT, jau dau
gelį metų atvyksta su savo auksinio 
šiaudo kūryba. Svečius vilioja jos pa
veikslai. Jais ne tik gėrimasi, bet ir 
įsigyjama namams. Ne mažiau pa
traukė ir įvairūs gintaro dirbiniai, 
Lietuvos Vyčių 116-ta kuopa viliojo 
pirkėjus su savo lietuviškais įvairių 
rūšių audiniais. Vis toliau einant, — 
vis daugiau naujovių atrandu. Sesė 
Joana Šimkienė su pagalbininke 
prižiūri pintinėlėse šokinėjančius 
„šokoladinius" kiškiukus. Netoli nuo 
jų, kaimynystėje, įvairiaspalviai viš
čiukai „šoka" ratelį, tai vis vilionės 
mažiesiems mugės lankytojams. Ato
kiau nuo jų dekoratyvinių gėlių 
vazonėliai puošia stalą — tai dar
bščiųjų sesių darbas. Bet nepasiduo
da ir broliai. Skautininkai R. Ja
kubauskas ir B. Naras šnekučiuojasi 
prie stalo, apstatyto jų dirbiniais iš 
medžio: kryžiais, lietuviškais moty
vais iš medžio išskustais „puodukais" 
pieštukams sustatyti , kitais droži
niais, bet ypač daug „pribudavojo" 
namelių — inkilėlių. 

Štai prieš akis atsivėrė knygų 
pasaulis, tarsi didžiulė biblioteka, o 
jų įvairumas... Tie „knygnešiai" Mi-
cevičius iš Connecticut, Rimkus — iš 
Bostono ir Rolandas Kiaulevičius — 
iš New Jersey, ne tik su knygomis, 
bet ir su savo ypatingu menu. Kny
gos, atrodo, kiekvienam jų stalus ap
lankiusiam sakė: „Imk ir skaityk ma
ne". Sunku nuo jų atsitraukti... Ne
trūko įvairių visokio didžio sportinių 
marškinėlių su užrašais ar emb
lemomis ant jų. Gausiai dovanomis 
apkrautas stalas viliojo visus įsigyti 
laimės bilietus. Tokią žinią skelbė 
mugės vedėjas R. Jakubauskas. Mu
gėje lankėsi ir Šv. Kazimiero parapi
jos kleb. kun. Ričardas Jakubauskas, 
kuris yra skautas akademikas. Žy
mus skautų veikėjas Petras Molis, 
anksčiau minėta sesė, taip pat skautė 
veikėja Aldona Seimininkienė iš 
Hartford, CT bei kiti... 

Pietus ruošė sesės skautės. Jos 
nuo ankstyvo ryto pasiraitojusios 
rankoves dirbo virtuvėje, o kad būtų 
linksmiau — pasikvietė brolį Darių 
Lescord; Vandą Lescord (Dariaus 
mamą), Danutę Marcinkevičiūtę, 
Marthą F. Markevičius, Teresę Jaku
bauskienę, Nijolę Pranckevičienę, 
Genovaitę Narienę, Verutę Šimkienę. 
Visiems pasistiprinus gardžiais pietu
mis, apžiūrėjus visus prekystalius, 
buvo labai malonu atsisėsi ir atsigai
vinti kvepiančia kava, pasivaišinti 
skaučių, jų mamyčių bei draugių kep
tais įvairiausiais skanumynais, pa
mirštant kalorijas, cholesterolį. O be 
to, dar reikėjo nusipirkti ir artėjan
čioms Velykoms parsivežti į namus. 
Skautai(-ės) dėkoja visiems apsilan
kiusiems, aukojusiems dovanas lai
mėjimų stalui bei pirkus bilietus 
laimei išbandyti. Buvo linksma, sma
gu, salė pilna lankytojų; nuo ma
žiausių, supamų ant rankų, iki bran
daus amžiaus sulaukusių. Sėkmės 
skautams ateities darbuose. 

J a n i n a Mi l iausk ienė 

mailto:redakcija@draugas.org
http://www.rutalee.com
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS Akių ligos 

ŽOLYNAI, ŽIEDAI IR UOGOS 
Atke l ta is 2 psl . 
Atrodo paprasta. Pirkim goji sul

tis arba gėrimus, gerkim jas ir... svei-
ksim ir linksmėsim. Parduotuvėse jų 
pasiūla pastoviai didėja. Visų pirma 
prisiminkime, kad yra daug goji rū
šių. Kaip ir vynuogės — iš vienų pui
kus vynas, iš kitų — nevertas gerti. 
Taip ir čia — priklauso nuo goji rū
šies ir gaminimo būdo. Nurodysiu 
pagrindines priežastis, kodėl turėtu
mėt vartoti „Free LIFE" gaminamas 
standartizuotas Havajų goji sultis. Jų 
gamyba susijusi su gausiais dr. Earl 
Mindell tyrimais, ieškant ir atran
dant kelias specifines goji rūšis, turin
čias visus minėtus polisacharidus. 
Žurnale (psl. 53-55) randame 38 prie
žastis, kodėl turėtume gerti šias goji 
sultis. Štai kelios jų: 

Prailgina gyvenimą. Goji yra 
žinomas kaip ilgaamžiškumo vaisius, 
nes jo gausūs antioksidantai naikina 
laisvuosius radikalus ir tuo saugoja 
organizmą nuo ankstyvo senėjimo. 
Taip pat goji sultys stimuliuoja soma-
totropino (žmogaus augimo hormo
no) gamybą, kas savaime mažina kū
no riebalus, gerina miegą ir atmintį, 
greitina sveikimą. Visa tai didina as
mens jaunumo pojūtį. Goji antiok-
sidai sulaiko žalingus genų pasikei
timus (mutacijas) ir tuo būdu pri
stabdo vėžio ligų eigą. Polisacharidai 
saugo DNR (angį. DNA) integralumą, 
padeda tiksliam naujų ląstelių for
mavimuisi. 

Goji sultyse yra ciperono, kuris 

gerina širdies veikimą ir žemina 
kraujo spaudimą; taip pat stabdo pe-
roksidaciją ir tuo pačiu širdies ligų 
atsiradimą. Goji polisacharidai stipri
na kaulus ir raumenis, padeda kalcio 
absorbavimui, tur i regėjimą geri
nančių savybių. Rytų gydytojai nau
doja goji sultis, nes jos įgalina apsi-
vaisinimą (moterims ir vyrams). Šios 
sultys didina energiją ir stiprumą, 
padeda kepenims ir kitiems fiziolo
giniams procesams. Atrodo, kad tin
kamai „Free LIFE" standartizuotos 
goji sultys yra tobulas gėrimas su 
nuostabiai gausiais mitybiniais prie
dais. Juose randame 19 amino rūgš
čių, 21 mikromineralą, gausių kara-
tenoidų, B, C ir E vitaminų, fisalino, 
betaino ir kitų žmogaus sveikatai 
būtinų mitybinių elementų (42 psl.). 
Pastebėtina, kad yra daug firmų, ku
rios gamina įvairius sveikatai stip
rinti priedus, tarp jų išskirtinos JAV 
„Mannatech", „Free LIFE" ir Kana
doje „Gero Vita". Jeigu norite dau
giau sužinoti apie Himalajų goji, kaip 
sudėtingą sveikatos stiprintoją, atsi
verskite w w w . R S V P . t h e o n l y g o j i . 
com svetainę. 

N a u d o t a l i t e r a t ū r a : Candace 
Hoffmann, „Enjoy Your Golden Years" 
ir „Breakthroughs in Health" 2006 , 1 , 
30-32. Kiti straipsniai: „Goj i May Calm 
Cancer Fears"; „Goj i : Superior Health 
Tonic for the Entire Family"; „A Weighty 
Issue"; „Heart Disease"; „The Chronic 
pain of Arthritis and Fibromyalgia"; 
"Winning the Longevity Game". 

PANEVĖŽIO LIGONINE IS 
VIEŠOSIOS TAPO 

APSKRITIES LIGONINE 
Sausio 26 d. Panevėžio apskrities 

ligoninėje apsilankė nemažai su
kviestų svečių. Čia buvo pristatytas 
po rekonstrukcijos jau veikiantis 
vaikų ligų korpusas ir dvidešimties 
vietų vienos dienos chirurgijos sky
rius. Žurnalistams buvo išdalinti prie 
rekonstrukcijos prisidėjusiųjų sąra
šai. 

Į Panevėžio apskrities ligoninės 
skyriaus atidarymo iškilmes, be 
miesto ir apskrities Teritorinės li
gonių kasos vadovų, atvyko Sveikatos 
apsaugos ministras Rimvydas Tur
činskas, Lithuanian Mercy Lift di
rektorė, miesto Seimo nariai, vy
riausybės atstovai. Visus atvykusius 
pasveikino energingas entuziastas, 
ilgametis ligoninės direktorius dr. 
Česlovas Gutauskas. Susirinkusiems 
jis pranešė apie naują ligoninės pa
vadinimą, mat apskritis aptarnauja 
didesnį Aukštaitijos plotą į rytus iki 
Rokiškio ir visą rajoną. 

Pinigai panaudoti labai efektin
gai: sutvarkyti ligoninės šilumos 
punktai, elektros ūkis ir už 160 
tūkstančių litų- pakeisti didžiųjų kor
pusų langai. Č. Gutauskas pabrėžė, 
kad šiemet, ligoninei minint 85-ąsias 
įkūrimo metines, bus pertvarkomi 
sterilizacijos ir hemodializės skyriai, 
įrengtas psichiatrijos skyrius. 

Paskui svečiai aplankė puikiai 
suremontuotas, nauja modernia me
dicinos technika ir įranga aprūpintas, 
vaikų žaidimams skirtas patalpas. 
Mažuosius pacientus prižiūrinčios 

mamos džiaugėsi, kad turi tokias 
geras sąlygas Panevėžyje. 

Sveikatos apsaugos ministras R. 
Turčinskas, apžiūrėjęs ligoninę, sakė, 
kad tarp šalies gydymo įstaigų Pa
nevėžio ligoninė atrodo gana gerai. Iš 
valstybės investicijų programos Pa
nevėžio ligoninei skirta 2,8 milijonai 
litų, taip pat ir iš kitų finansavimo 
šaltinių. Minis t ras paminėjo, kad 
daugiau dėmesio bus skiriama slau
gos ligoninėmis sutvarkyti ir pirmi
nei sveikatos priežiūrai. Panevėžys 
turės perimti dalį funkcijų iš Rokiš
kio psichiatrijos ligoninės. 

Apie didelį atgarsį Panevėžyje 
sukėlusį numatomą Tuberkuliozės 
ligoninės perkėlimą R. Turčinskas 
sakė, kad Lietuvoje norint bet ką 
padaryti, keliami ažiotožai. 

Toliau jis kalbėjo, kad reikia 
atkreipti dėmesį ir į gyventojų in
teresus, nes jiems sudaromas mora
linis diskomfortas. Ministras tvir
tino, kad daug triukšmo buvo ir dėl 
narkotikus vartojančių nepilnamečių 
reabilitacijos centro steigimo. Jo nuo
mone, reikia įvertinti visas tuber
kuliozės gydymo galimybes ir jas su
derinti su visuomenės interesais. 
Labai svarbu, kad specialistai išsiaiš
kintų situaciją ir pateiktų išvadas, o 
politikai — priimtų sprendimus. 

Paruošė P r a n ė S l u t i e n ė 
Lithuanian Mercy Lift 

Sveikatos švietimo programų 
direktorė 

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

Joiiet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

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

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1Z1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kafoėti angliškai arba Betuviškai. 

4647 W. 103 S t , Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS 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 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.i l l inoispain.com 

Mamogramos rizika: 
daryti ar ne? 

Šiomis dienomis, kai arklys pabė
go iš tvarto, imama atrakinėti ir už
rakinėti daržinės vartus . Taip ir 
spaudoje kiekvieną dieną spausdi
nami pasikalbėjimai su kandidato į 
JAV prezidentus žmona Elizabeth 
Edwards arba žurnalistai nori pasi
rodyti, kad pagaliau surado krūtų 
vėžio atsiradimo priežastys. Šešta
dienį „Chicago Tribūne" radau tris 
straipsnius: viename Mary Schmich 
rašo, kad ponia Edwards neturėtų 
jaustis nusikaltėle, kad mamogramos 
nėra joks stebuklas, jos gali žmogui 
suteikti komfortą, tačiau neišgydys. 
Mamogramos gali „pagauti" (catch) 
vėžį, bet gali ji ir sulaikyti. Žurnalistė 
toliau teigia, kad vėžys galėjo nepasi
kartoti ir plėstis, jeigu ji būtų pasi
dariusi mamogramą 2004 m. prieš 
atsirandant augliui. 

O kita jos kolegė Judy Perės, kuri 
dažnai rašo apie krūtų vėžį, ir save 
laiko eksperte, rašo: „Yra Įrodyta, 
kad mamografija buvo išgelbėta ke
letas gyvybių, bet labai mažai". 

Sutinku su pirma žurnaliste, bet 
niekaip nesutinku su Perės. Jei ne
būčiau pasidariusi mamogramos 
prieš šešerius metus, žinau, kad šiuo 
metu turbūt aš nesėdėčiau prie 
kompiuterio ir jums nerašyčiau šio 
straipsnio. Nežinau, kur minėta žur
nalistė medžioja savo žinias, nelaikau 
jos jokia eksperte, jeigu ji pati nieko 
nepatyrė. Reikia susitikinėti su mo
terimis, kurioms mamogramą buvo 
nustatytas auglys. Pati žurnalistė už
simena, kad kai kurios moterys ma
no, kad jos pagijo būtent po mamo
gramos. Esu tai girdėjusi ir pati, kai 
kalbėjau su moterimis, kurios grįžo 
po mūsų mamogramos akcijų Lietu
voje. Joms reikia kartoti ir kartoti, 
kad mamogramą negydo ir kad ji 
neapsaugos nuo krūties vėžio. Reikia 
bent kas dveji metai pakartoti ma
mogramą. Lietuvoje po patikros mo
ter ims perduodamos nuotraukos, 
kurias reikia atiduoti šeimos gydy
tojui. Jis ar ji įdeda jas į ligonių is
torijos krepšelį. 

Didelė bėda - kai reika savaitė
mis laukti pasitikrinti, persišviesti. 
Tas pats vyksta ir Čikagoje bei jos 
apylinkėse. Moterys tuo nekantriai ir 
piktai skundžiasi. Kai kurios ligoni
nės teturi vieną mamografą. Aš di
delėje Christ ligoninėje laukiau dvi 
savaites. 

Lithuanian Mercy Lift jau penk
ti metai vykdo apmokomas krūtų 
vėžio akcijas. Tai prevencija mote
rims, kurias skatiname pasitikrinti 
savo krūtis, ne tik per mūsų, bet ir 
per įvestą Nacionalinę nemokamą 
programą. LML skatina ir ragina mū
sų akcija pasinaudoti kaimo moteris. 
Tą patį turi moterys daryti ir čia. 

Kaip skaičiau spaudoje bei gir
dėjau per CBS programą, geras ma-
mologas-radiologas plikomis akimis 
gali nustatyti auglį greičiau ir tiks
liau nei skaitmeninis priedas. Ma-
mografas taip pat ne 100 proc. tiks
lumu suranda auglį. A+A Vilniaus 
Universiteto Onkologijos insti tuto 
prof. Mamontovas, sakydavo, kad 
naujus radiologus pradeda mokyti, 
kaip atskirti auglį nuo mastiopatijos. 
Gerai akiai užtrunka metus išmokti. 
Nors Lietuvoje yra daugiau aparatų, 
nėra patyrusių radiologų. Jeigu ir 
padaromos mamogramos, moterys 
turi vežtis jas į Onkologijos centrus 
diagnostikai. Todėl moterims pato
giau neiti į savo rajonų ligonines, bet 
geriau važiuoti į centrus. Per tele
viziją buvo kalbėta, kad geriausiai 
vėžį diagnozuoja MRI. Deja, tai tur
būt reklama kompanijoms, nes jų 
kaina yra nuo 1,000 iki 2,000 dol. ir 
draudimas už tai nemoka. 

Lithuanian Mercy Lift ragina 
visas moteris pasitikrinti laiku. Nėra 
geresnio pirmo patikrinimo, kaip tik 
pačiai pasitikrinti kas mėnesį savo 
krūtis. Jeigu randate pasikeitimų, 
apsilankykite pas gydytojus, neklau
sykite „bobučių" patarimų. 

P r a n ė S lu t i enė 
Lithuanian Mercy Lift 

Sveikatos švietimo programų 
direktorė 

... .-.-www.draugas.org dCJCl www.draugas.org • • • www.clraugas.org 

http://www.RSVP.theonlygoji
http://www.illinoispain.com
http://www.draugas.org
http://www.draugas.org
http://www.clraugas.org
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Knyga apie senojo Vilniaus kūrėjus 
Tomas Sakalauskas ,,Missa 

Vilnensis. Susitikimai su Vilniaus 
kūrėjais". Baltos lankos, Vilnius, 
2006 

Penktadieni, balandžio 20 d. 
Čiurlionio galerijoje atidaryta daili
ninkės Jūratės Stauskaitės paroda 
„Toli—Arti". Atidarymo metu dai-li-
ninkė pristatė ne tik savo knygą 
„13x13. Trylika klausimų trylikai 
vyrų", bet ir savo vyro, žinomo eseis-
to Tomo Sakalausko, jau devyniolik
tąją, neseniai iš spaudos išėjusią kny
gą „Missa Vilnensis". 

Šį kartą T. Sakalauskas kviečia 
skaitytojus pakeliauti po senąjį Vil
nių, prisiminti jo kūrėjus, susipažinti 
su kultūriniu palikimu. 

Visi žinome, kad Vilnius — ypa
tingas, unikalus miestas. Graži gam
ta — kalvos, Neries ir Vilnelės upės, 
žaluma ir žmogaus keletą amžių 
kurta architektūra, harmoningai į s i 
liejusi į nuostabų gamtos peizažą, 
džiugina ne tik lietuvių, bet ir atvy
kėlių akį. Žvelgdamas nuo Vilniaus 
kalvų į senamiesčio slėnį, negali at
sigėrėti kylančiais bažnyčių bokštais, 
medžiais, po kojomis tekančiu vande
niu. „Pajunti sklindančią dvasinės 

energijos aurą... Tai — Pažadėtoji 
žemė" (T. Sakalauskas). 

Kas sukūrė šitą grožį? Kaip jis 
išliko toks iki mūsų dienų — juk ne 
paslaptis, kad Vilnius degė, į jį buvo 
Įsisukusi maro šmėkla, jis buvo griau
namas, naikinamas, kentėjo karo 
metais. Tačiau po kiekvienos negan
dos kėlėsi, tiesėsi, statėsi. 

Knygos autorius „Pradžios žody
je" rašo; „To senojo miesto 'sielos 
melodiją' man padėjo išgirsti tikrieji 
vilniečiai. Tai — istorikai Edvardas 
Gudavičius, Alfredas Bumblauskas, 
Rimantas Jasas, Vilniaus istorijos 
tyrinėtojas Antanas Rimvydas Čap-
linskas, archeologas Vytautas Urbo
navičius, architektūros istorikai Na-
paleonas Kitkauskas, Kristyna Ma-
kowska, paminklosaugininkė Graži
na Drėmaitė, filosofai Krescencijus 
Stoškus, Romualdas Ozolas, etnolo
gas Libertas Klimka (rašantis ir į mū
sų dienraštį), literatūrologai Vikto
rija Daujotytė, Juozas Tumelis, kalbi-

Vilniaus panorama nuo Misionierių bažnyčios. 
J. Czechov/icziaus nuotr. 

S. Lasavickas. Vilniaus pilys XVII a. Eskizas maketui (1958). 

ninkas Arnoldas Piročkinas, poetai rininkė Aldona Dapkutė, dailininkai 
Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Petras Repšys, Antanas Kmieliaus-
Martinaitis, Vytautas Rubavičius, kas, Nijolė Vilutytė, Linas Katinas, 
prozininkas Jurgis Kunčinas, kultu- architektas Henrikas Silgalis, kom-
rologas Leonidas Donskis, muzieji- pozitoriai Onutė Narbutaitė, Bronius 
ninkas Romualdas Budrys, menoty- Kutavičius, Gintaras Sodeika, muzi-

kologas Edmundas Gedgaudas, foto
grafas Paulius Normantas, ekono
mistas Vytautas Balčiūnas, daktaras 
Povilas Čibiras, kunigas vienuolis Ju
lius Sasnauskas... 

Visiems jiems didžiai dėkoju". 
Tomas Sakalauskas su kiekviena 

knyga skaitytojams pateikia ką nors 
nauja. Si knyga parašyta savitu, sa-
kalauskišku stiliumi. Savo intelek
tualiu ir originaliu mąstymu autorius 
nuo pirmųjų knygos sakinių patrau
kia skaitytoją. 

Knyga gausiai iliustruota nuo
traukomis. 

Manau, perskaitę šią knygą, dar 
labiau pamilsime gražų, nepakarto
jamą miestą ir gal būt kaip ir auto
rius galėsime pasakyti: „Tu man, 
Vilniau, artimesnis, negu aš pats sau. 
Būk su manimi dabar ir mano mirties 
valandą. Amen". 

Norintys šią knygą nusipirkti, 
skambinkite „Draugo" knygynėlin 
tel. 773-585-9500 ir užsisakykite. 

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 
Si lver Spr ing, Maryland 20906 

7. Konkurso vertinimo komisiją (žiuri) sudaro: 
Kazimieras Campė, 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 

Mirė garsus lietuvių išeivijos 
dailininkas 

Gotlando saloje Švedijoje balan
džio 6 dieną, eidamas 83-ius metus, 
mirė žymus lietuvių išeivijos daili
ninkas Eugenijus Mindaugas Bud
rys. 

Palaikai velionio pageidavimu 
gegužės 3 dieną bus palaidoti Ma
rijampolėje, šalia motinos kapo. Dai
lininko tėvas mirė Štuthofo koncen
tracijos stovykloje. 

Eugenijaus Mindaugo Budrio tapy 
bos darbas. 

Eugenijus Mindaugas Budrys 
gimė 1925 metų vasario 16 dieną Ma
rijampolėje. Karo metu buvo vokiečių 
išvežtas priverstiniams darbams j 
Norvegiją. Iš ten pabėgo į Švediją. 

Dailininkas Švedijoje dirbo mo
kytoju, 1945-1946 metais mokėsi 
dailės menų pas profesorių Isaacą 
Grūnewaldą, 1946-1948 - pas Borje 
Hedlundą ir tuo pačiu metu pas pro
fesorių Arvidą Fougstedtą, 1953-1955 
metais pas Iwaną Grūnewaldą. Dar 
vienerius metus savarankiškai mo
kėsi Italijoje. 1961 metais su šeima 
išsikėlė Į Švedijai priklausančią Got
lando salą, kurioje ir praleido likusius 
kūrybingiausius savo gyvenimo me
tus. 

Eugenijaus Mindaugo Budrio 
menas puikiai pristato Lietuvą. Jo 
parodos buvo rengtos Niujorke, Los 
Andžele, Čikagoje ir Paryžiuje. Ne 
vieną parodą Eugenijus Budrys 
surengė Lietuvoje. Taip pat jo darbų 
yra Švedijos Nacionalinio ir moder
naus muziejaus kolekcijoje, parodose, 
dalis jo darbų yra ir privačiose kolek
cijose. 

www.l ie tuviams.com 

http://www.lietuviams.com
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SOFIJA DANILEVIČIŪTE 
JURKYNIENĖ GIRDAUSKIENĖ 

Mūsų mylima mamytė mirė 2007 m. balandžio 13 d. Miami, 
Florida, sulaukusi 98 metų. 

Nuliūdusi dukra Aušra Jurkynaitė-Echeverri 
suvyru Raul 

AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI 
$200 Kaspariūnas Kazys, Elizabeth, N J (viso $400); dr. Staniškienė-Varia-

kojytė Renata, Burr Ridge, IL (viso $1,100). 
$150 Urbaitis Vincas, Cleveland, OH (viso $1,800). 
$100 Bagdonienė Halina, Oak Lawn, IL (viso $2,250); Kriščiūnas Marija, 

Burlington, IA (viso $550); Lithuanian Charitable Society, Shrews-
bury, MA (viso $200); Nyerges Salome, Santa Monica, CA (viso 
$1,220); Valavičius Antanas ir Viktorija, Chicago, IL (viso $800). 

$55 Rašytinis Valdemarą, Oak Lawn, IL (viso $140). 
$50 Gumbelevičius John ir Anelė, Vancouver, WA (viso $200); Tumas Al

fonsas, Simi Valley, CA (viso $325); Viktažentis Jonas, VVorcester, MA 
(viso $110). 

$20 Narušas Jonas, Euclid, OH (viso $40); Pakalnis J. per Hartford, CT 
apylinkės Lietuvių Bendruomenę; Šlepetys Richard ir Regina, Brick, 
NJ (viso $85). 

$15 Likander Jurgis, Kankakee, IL (viso $60); Vidžiūnas Jurgis ir Da
nutė, Chicago, IL (viso $175). 

Lietuvos Partizanų Globos fondas širdingai dėkoja visiems aukotojams 
už gausias aukas, kurios labai reikalingos buvusiems laisvės kovotojams. 

Visos aukos LPG fondui nurašomos nuo pajamų mokesčių (Tax I.D. # 36-
3163350). Aukas prašome siųsti: LPG Fund, 2711 West 71st Street, Chi
cago, IL 60629. 

GANYTOJO ŽODIS 
Katechezė apie šv. Klemensą 

Velykų liturgijų metu, kurios 
baigsis Sekminių švente, bendrosios 
audiencijos Vatikane dalyviams saky
toje kalboje praėjusį trečiadienį po
piežius Benediktas XVI tęsė kate-
chezę (mokymą) apie pirmųjų Baž
nyčios amžių svarbiausias asmenybes 
ir šįkart kalbėjo apie šv. Klemensą 
Aleksandrietį. 

Jis gimė, manoma, Atėnuose apie 
antrojo amžiaus vidurį, bet vadina
mas Aleksandriečiu, nes nuo jaunys
tės gyveno šiame heleniškojo pasaulio 
sostine buvusiame mieste. Aleksan
drijoje Klemensas lankė Panteno 
mokyklą, kurioje gerai įsigilinęs į 
krikščionybės mokymą, vėliau pats 
šiai katechetinei mokyklai vadovavo. 
Kai kurie šaltiniai tvirtina, jog Kle
mensas buvo priėmęs ir kunigystės 
šventimus. Kilus krikščionių perse
kiojimų bangai, apie 202 - 203 metus 
jis iš Aleksandrijos pasitraukė į Ka-
padokijos Cezarėją, kur mirė apie 215 
metus. Klemenso Aleksandriečio ra
šytinį palikimą sudaro trys kūriniai, 
kurie, paties autoriaus sumanymu 
turėjo padėti Kristų Įtikėjusiems 
žmonėms siekti krikščioniškos bran
dos. 

Klemenso Aleksandriečio kate
chetinė trilogija žingsnis po žingsnio 
lydi katechumeną (krikščioniško 
gyvenimo bei tikėjimo tiesų mokinį) 
ir vėliau pakrikštytąjį, kad jis, paties 
autoriaus žodžiais, dviem - tikėjimo 
ir proto - „sparnais" kiltų vis aukš
tyn į didesnį Tiesos, tai yra Jėzaus 
Kristaus, Dievo žodžio pažinimą. 
Pasak Klemenso, šis tobulėjimo ke
lias susideda iš dviejų etapų. Pirma
sis - tai paprastas tikėjimas ir Kris
taus liudijimas eiliniame kasdie
niame gyvenime. Po jo seka tikrosios 
„gnozės", tai yra tikros išminties ir 
tikro pažinimo siekimas. Tačiau Kle
mensas pabrėžia, kad šitoks pažini
mas nėra tik statiška idėja, bet yra 

gyvenimo jėga, viską perkeičianti 
meilė. Sių judesių žmoguje tikslas -
būti vis labiau panašiems į Dievą. 
Dievas mus sukūrė pagal savo pa
veikslą ir panašumą, bet šis panašu
mas kartu yra mums iššūkis, mūsų 
siekiamybė ir pareiga. O tai savo 
ruožtu reiškia, kad intelektinį paži
nimą visą laiką lydi ir moralinė di
mensija. Idant pažintume - turime 
gyventi, o norėdami teisingai gyventi 
- privalome pažinti. Šiedu „sparnai" 
vienas be kito neįmanomi. 

Tikro pažinimo ir tobulumo sie
kiantis krikščionis, pasak Klemenso 
Aleksandriečio, vadovaujasi dviem 
vertybėmis - atsiribojimu nuo geis
mų ir meile. Jei išsivadavimas iš geis
mų buvo antikinės filosofijos idealas, 
tai krikščionybėje tą iš geismų išsiva
davusio žmogaus dvasinę laisvę sukil
nina ir papildo meilė, kuri yra tobuly
bės geismas, Dievo geismas. 

Klemenso Aleksandriečio moky
mas buvo naujas svarbus krikščiony
bės ir graikiškosios filosofijos dialogo 
bandymas. Žinome, kad apaštalo 
Pauliaus bandymas užmegzti dialogą 
su graikais Atėnų Areopage nepa
sisekė. Prabilęs apie Kristų, Paulius 
išgirdo atsakymą: „Apie tai paklau
sysime kitą kartą". Tad iš Atėnų kilu
sio Klemenso bandymą drąsiai gali
me vadinti tuo „kitu kartu". Jam 
graikiškosios filosofijos tradicija, 
beveik kaip judėjams Įstatymas, yra 
apreiškimo šaltiniai. Jie yra tarsi du 
upeliai, nors ir tekantys skirtingomis 
vagomis, bet galiausiai pasiekiantys 
Logosą (Dievą - Žodį). 

Klemenso Aleksandriečio pastan
gos pagrįsti tikėjimą svarbios ir šian
dienos krikščionims. Šiai tematikai 
buvo skirta prieš keletą metų pa
skelbta popiežiaus Jonas Paulius II 
enciklika „Fides et Ratio". 

Pagal Vatikano radiją 
parengė N. Šmerauskas 
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ROMUALDAS LIBUS 

Mirė 2007 m. balandžio 19 d., sulaukęs 86 metų. 
Gimė Lietuvoje, Kaune. Gyveno Čikagoje, West Lawn apylin

kėje. Amerikoje išgyveno 54 metus. 
Nuliūdę liko: dukterėčia Alė Steponavičienė su šeima Lie

tuvoje; artimų draugų Šilgalių ir Gydų šeimos bei kiti giminės. 
A.a. Romualdas buvo vyras a.a. Elzbietos Lingvinytės, su 

kuria išgyveno 43 metus. 
Velionis bus pašarvotas antradienį, balandžio 24 d. nuo 6 vai. 

v. iki 8 vai. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 7:30 vai. 
vakare. 

Laidotuvės privačios. 
Vietoje gėlių, prašome aukoti „Lituanica" futbolo klubui. 
Nuoširdžiai kviečiame visus draugus ir pažįstamus dalyvauti 

atsisveikinime. 

Nuliūdę artimieji ir draugai 

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

v — 
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INŽ. TADAS BALČIŪNAS 
Mirė 2007 m. balandžio 21 d., 4 vai. ryto, sulaukęs 90 metų. 
Gimė Anglijoje. Gyveno Lemont, IL, anksčiau Oak Lawn, IL. 
Kaune baigė Karo mokyklą. 
Nuliūdę liko: žmona Regina Rudžinskaitė; sūnus Eugenijus su 

žmona Rima; sūnus Leonas su žmona Christie; anūkas Vytas; duk
terėčia Regina Balčiūnaitė, kiti giminės Anglijoje ir Australijoje. 

A. a. Tadas bus pašarvotas penktadienį, balandžio 27 d. nuo 3 
v. p.p. iki 9 vai. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. 
Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 28 d. 9:30 vai. ryto Petkus 
Lemont laidojimo namuose. Sv. Mišios bus aukojamos 10 vai. ryto 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje. Po šv. Mišių velionis bus 

v 

palaidotas Sv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 
Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei". 
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus 

dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdusi še ima 

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

A f A 
JURGIS SAVICKAS 

Po sunkios ir ilgos ligos iškeliavo amžinybėn 2007 m. balandžio 
22 d., sulaukęs 85 metų. Gimė 1921 metais Kybartuose muitininko 
Leono ir Wilgelminos Savickų keturių vaikų šeimoje. 1949 metais 
atvyko į Ameriką. 

Giliame ir dideliame liūdesyje liko žmona Gražina, duktė Gra
žina Moore, sūnus Ronaldas (Ranis), seserys Regina Vaitkevičienė-
Vaitkūnas Amerikoje ir Sofija Vališkienė Lietuvoje, anūkės Leah 
Racila ir Melanie Moore, proanūkis Thailer. Taip pat giliai liūdi duk-
terėčios Daiva Meilienė su šeima Amerikoje ir Jūra tė Celešienė su 
šeima Lietuvoje, sūnėnai Algimantas Vaitkevičius su šeima ir Gin
taras Vališkis su šeima Amerikoje, Darius Vališkis su šeima Lie
tuvoje bei kiti giminės, draugai, pažįstami Lietuvoje ir Amerikoje. 

Velionis bus pašarvotas Lack & Sons Funeral Home, 9236 S. Ro-
berts Road, Hickory Hills, IL 60457, 708-430-5700 trečiadienį, ba
landžio 25 d. Lankymas nuo 3 v. p.p. iki 9 v.v. Atsisveikinimas 7 v. v. 

Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje, 14911 - 127th Street, Lemonte, 630-257-5613 
ketvirtadienį, balandžio 26 d. 11 v. r. Po šv. Mišių velionis bus paly
dėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Maloniai prašome prisiminti mūsų vyrą, tėvą, brolį, dėdę ir se
nelį savo maldose, o galintieji, dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišio
se. 

Liūdinti še ima 

http://www.petkusfuneralhomes.com
http://www.petkusfuneralhomes.com
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, ČIKAGOJ* Ut APYLINKES* 

•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. 

•Šeš tad ien i , ba l andž io 28 d. 6 
vai. v. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago, 
IL 60629) kviečia susitikti sū 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. 

• B a l z e k o l ietuvių kultūros mu
ziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago) 
balandžio 29 d., sekmadienį, 2 vai. p. p. 
dailininko ir menotyrininko Antho-
ny Stellaccio iliustruota paskaita apie 
XX a. lietuvių keramiką. Tel. pasitei
ravimui: 773-582-6500. 

•Lietuvių operos statoma Johann 
Strauss operetė „Vienos kraujas" vyks 
gegužės 6 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Morton mokyklos auditorijoje, 2423 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL. Spektaklyje 
dainuos solistai: Nida Grigalavičiūtė, 
Ramunė Tumuliauskaitė, Irena Zelen-
kauskaitė, Mindaugas Gylys, Bronius 
Tamašauskas, Arūnas Malikėnas, Liu
tauras Navickas, Aleksas Vizbaras ir 
Lietuvių operos choras. Spektaklio 
režisierius Eligijus Domarkas, dirigen
tas Vytautas Viržonis. Bilietai parduo
dami siuntinių persiuntimo įstaigoje 
„Atlantic Express", 2719 W 71st Street, 
Chicago, IL. Tel. 773-434-7919.; krau
tuvėlėje „Lietuvėlė", 5741 Harlem Ave., 
Chicago ir Palaimintojo Jurgio Matu
laičio misijos prieangyje po šv. Mišių. 

• B a l a n d ž i o 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". 

• Pokalbis apie šeimyniškumą: 
santuoka, šeima, santykiai tarp šeimos 
narių, tėvų ir vaikų, teigiama ir neigia
ma aplinkos įtaka, religijos svarba. Da
lyvaus vyresnieji ir jaunimas. Pagrin
diniai dalyviai: Daina ir Saulius Čyvai, 
Regina Cyvaitė bei jos draugai, psicho
logė dr. Pranutė Domanskienė, kuni-
gas-psichologas dr. Kęstutis A. Trima
kas ir kt. Simpoziumas įvyks sekma
dienį, balandžio 29 d., 12 vai. Ateiti
ninkų namuose, Lemonte, IL. Ruošia 
Amerikos ateitininkų taryba. Kviečiami 

Čikagos bei apylinkių ateitininkai, jauni 
ir vyresni, o taip pat visi besidomintys 
santuokos ir šeimos klausimais. 

• P a l . Jurgio Matulaič io misijoje 
Lemonte ir Čikagos Jaunimo centre 
jaunuoliai, sulaukę 13 metų (ir vyres
ni), jau šį pavasarį pradedami rengti 
Sutvirtinimo sakramentui, kuris bus 
teikiamas 2008 m. Pirmajam susi
tikimui Lemonte renkamės gegužės 5 
d., šeštadienį, 1 vai. p.p. vestibiulyje 
prie Misijos bažnyčios. Čikagos Jau
nimo centre — gegužės 12 d., šešta
dienį, 1 vai. p.p. vestibiulyje prie mo
kyklos raštinės. Pradinė įmoka regis
tracijos metu — 30 dol. Suaugusieji, 
norintys priimti sakramentus (krikš
tą, pirmąją Sv. komuniją ar Sutvirti
nimą), taip pat jau dabar kreipkitės į 
Lemonto seseles arba misijos vadovą 
tėvą Antaną Saulaitį, SJ. Dėl išsa
mesnės informacijos prašome skam
binti ses. Pranciškai tel. 630-243-
1070. Maloniai kviečiame! 

• P a l . J. Matulaičio Misija r e n 
giasi Svč. M. Marijos apsireiškimo Ši
luvoje 400 metų jubiliejui. Šiais me
tais Motinos dieną pradedame Gies
mių Marijai vainiku. Gegužės 5 d., 
šeštadienį, šventės išvakarėse, 6 vai. 
v. šv. Mišių metu giedos žinoma Lie
tuvos solistė Skaidra Jančaitė. Po šv. 
Mišių vyks sakralinės muzikos kon
certas. Koncerto metu surinktos au
kos bus skirtos vėžiu sergantiems 
Lietuvos vaikams. 

• G e g u ž ė s 5 d. 7 vai . v. Pasaulio 
lietuvių centro Fondo salėje (14911 
127th Street, Lemont) dainuos Ro
mas Dambrauskas. Bilietus galite nu
sipirkti kavinėse: „Smilga" (tel. 630-
427-0929), „Bravo" (tel. 630-257-
3300) ir parduotuvėje „Lithuanian 
Plaza" (tel. 708-599-9866). Motinos 
dieną, gegužės 6 d., 5 vai. p.p. Romo 
Dambrausko koncertas vyks restora
ne „Magnolia" (123 Market St., 
Willow Springs) Bilietai prie įėjimo 
(tel. 708-467-0761). Tel. pasiteiravi
mui: 630-669-4055. 

• G e g u ž ė s 6 d., sekmadieni, Pal. J. 
Matulaičio misijoje baigiantis 9 vai. r. šv. 
Mišioms bus vainikuojama Lietuvos 
laukų Marijos skulptūra. 

IŠARTIIRTOLK 

• L i e t u v i ų kata l ikų S ie lovados 
konferencija įvyks balandžio 28 d., 10 
vai. r. - 6 vai. v. Sv. Andriaus parapi
joje, 1913 Wallace St., Philadelphia, PA 
19130. Telefonas: (+1)215-765-2322 
(klebonas: kun. Petras Burkauskas). 
Apie dalyvavimą prašome pranešti ses. 
Margaritai Bareikaitei tel.: 860-923-
9221 arba margb@ct.metrocast. net 

• J a u n ų j ų ate i t in inkų 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 

Lemonto socialinių reikalų skyrius sekmadieni, gegužės 6 d., orga
nizuoja išvyka autobusu į Lietuvių operos spektaklį Johann Strauss 
„Vienos kraujas". 

Išvažiuojame iš Pasaulio lietuvių centro (14911 127th Street, Le
mont) 1 vai. p.p. Vietas galite užsisakyti paskambinę tel. 630-968-01 84. 

Balandžio 2C a, Čiurlionio ga ien jo je Jaunimo centre (5620 S. 
Garemont Ave. Chicago. IL) at idaryta dailininkes Jūratės Stauskaitės 
paroda, sutraukusi nemaža. Dūri jos kūrybos gerbėjų. Paroda vyks iki 
balandžio 30 d. Darbo valandos: kasdien nuo 1 2 vai. iki 6 vai. v., išskyrus 
pirmadieni ir antradieni. Vėliau paroda perkel iama i Nevv York, j Lie
tuvos generalini konsulatą. Atidarymas konsulate — gegužės 4 d., penk
tadienį. 

Jono Kuprio nuotraukoje: J. Stauskaitė pasakoja žiūrovams apie 
savo kūrybą. 
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„Draugo" knygynėlyje 
... 

;-*::-::: 

Daugelis mokymo(si) priemonių 
skirtos pradedantiems, o šis vadovė
lis tinka tiems, kurie mokosi lietuvių 
kaip svetimą kalbą ir yra pasiekę 
pramokusiųjų lygį. 

Vadovėlj sudaro dešimt pamokų: 
darbas, migracija, internetas, įpro
čiai, namų rūpesčiai, nesėkmės, tele
vizija ir knygos, politika, menas, eko-

~ logija. Kiekvieną pamoką sudaro de
vyni skyriai, kurių tikslas — ugdyti 
tam tikrus kalbinius gebėjimus. 

Vadovėlio kaina — 33 dol. Jį gali-

S
~m ma įsigyti paštu, pridedant 9 proc. 
I mokestį, užsisakant IL valstijoje. 

- ™ Persiuntimo kaina - 5 dol. Per-
,mm s i u nčiant daugiau leidinių, už kiek

is'*'** vieną papildomą leidinį - 2.50 dol. mo
kestis. 

Prieš užsakant vadovėlį, paskam-
Norintys patobulinti savo lietu- binkite į knygynėlį ir praneškite, kad 

vių kalbos žinias, „Draugo" knygyne- norite užsakyti šią ar kitą knygą. Ga
lyje gali įsigyti Juditos Džežulskienės limų įsigyti knygų sąrašą rasite ir mūsų 
„Lietuvių kalba. Vadovėlis kitakal- dienraščio internete puslapyje: 
biams". Tai Kauno technologijos uni- www.draugas.org 
versiteto 2005 m. išleista knyga su 
kompaktine plokštele. Paruošė L. A. 

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

DR. KAZYS MARTINKUS 
MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND 

A. a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) atminimui įamžin
ti 1985 m. jo tėvai, sesuo ir artimi draugai įsteigė Dr. Kazio Martinkaus 
stipendijos fondą, kuriuo gali pasinaudoti visi lietuviai studentai, siekiantys 
magistro arba daktaro laipsnio tiksliųjų mokslų srityje - vėžio ligų tyrimo 
srityse (pvz., farmakologijos, biochemijos ir pan.). 

Norint pasiteirauti ir gauti prašymų formas, kreiptis: 

Kristina Martinkutė ~ 
Dr. Kazys Martinkus Memorial Scholarship Fund 

7120 S. Richmond 
Chicago, IL 60629-3011, USA 

ei. paštas: Krism516@yahoo.com 
Prašymus paduoti iki birželio 15 d. 

Petras T. Norkus, gyv. Palm Desert, CA, ne tik atnaujino savo pre
numeratą, bet taip pat paaukojo ir 50 dol. „Draugui". Sakome ačiū šiam 
ištikimam skaitytojui. 

http://www.ateitis.org
http://tech.net
http://www.draugas.org
mailto:Krism516@yahoo.com

