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Popiežius žada padėti išsaugoti 
lietuvių bažnyčią Niujorke 

Prezidentas Valdas Adamkus ir žmona Alma Vatikane susitiko su popiežiumi Be
nediktu XVI. Džojos Barysaitės (ELTA) nuotr. 

Vilnius, balandžio 28 d. (BNS) 
— Popiežius Benediktas XVI susiti
kime su prezidentu Valdu Adamkumi 
pažadėjo padėti išsaugoti Lietuvių 
Aušros vartų bažnyčią Niujorke. 

Tai Lietuvos televizijai sakė V 
Adamkus po šeštadienį Vatikane tru
kusios privpčios audiencijos pas 
Šventąjį Tėvą Vatikane. 

Kaip pranešė prezidento spaudos 
tarnyba, V Adamkus atkreipė dė
mesį, kad išeiviai iš Lietuvos prieš 
šimtą metų savo lėšomis pastatė šią 
bažnyčią, kad turėtų kur melstis ir iš
pažinti savo tikėjimą. Anot preziden
to, ilgainiui Aušros vartų bažnyčia 

tapo ne tik religijos, bet ir lietuvių 
kultūros, lietuviškos tapatybės puo
selėjimo centru. 

v 

Šventasis Tėvas atsakė, kad jam 
ši problema yra žinoma ir pažadėjo ją 
aptarti su JAV vyskupais. 

Prieš keletą mėnesių uždaryta 
Aušros vartų bažnyčia lietuviams tu
ri išskirtinę vertę. 1909 metų gruodį 
atidarytą bažnyčią savo lėšomis pas
tatė lietuviai. Ši bažnyčia yra įtrauk
ta į saugotinų kultūros paveldo ob
jektų sąrašą pagal dvišalę JAV ir Lie
tuvos sutartį dėl abiejų šalių kultūros 
paveldo išsaugojimo. 

Pasak V Adamkaus, su popiežiu

mi jis taip pat kalbėjo apie ES poli
tiką ir Lietuvos vaidmenį siekiant 
įtvirtinti krikščionybės paminėjimą 
būsimojoje ES konstitucijoje, taip 
pat Katalikų bažnyčios vaidmenį pa
saulyje. 

„Žavimės jūsų tvirta pozicija gi
nant moralines vertybes bei siekiant 
taikos pasaulyje", — prezidento 
spaudos tarnybos pranešime cituoja
mas V Adamkus. 

J i s pabrėžė, kad šiame amžiuje 
yra nepakankamai įvertintas huma-
nistikos vaidmuo, krikščioniškųjų 
moralinių vertybių stiprinimas ben
druomenėje ir labiau vertinami tech
nologiniai pasiekimai. 

„Žlugus komunistiniam režimui 
Lietuvos visuomenė pergyveno labai 
dramatiškus pokyčius. Laisvė tapo 
dideliu iššūkiu mūsų žmonėms, kai 
demokratijos keliu žengiančioje ben
druomenėje dar nepakankamai įsi
tvirtino bendražmogiškosios huma
nistinės vertybės", — sakė Lietuvos 
vadovas. 

Jo teigimu, Katalikų bažnyčios 
veikla yra labai svarbi visuomenės 
ugdymui, skatinant bendruomeniš
kumą, įtvirtinant tiesą ir solida
rumą. Pasak prezidento, būtent Baž
nyčios vaidmuo yra labai svarbus ro
dant jaunimui vilties, tiesos, atsa
komybės gyvenime pavyzdį. 

V Adamkus su popiežiumi apta
rė Lietuvos santykius su kaimyninė
mis šalimis. V Adamkus pažymėjo, 
kad Lietuva laikosi konstruktyvių 
santykių su Rusija politikos, tačiau 
neatsisako savo principų. 

Siame 
numeryje: 

_j 

9 Sveikatos klausimais. 
Gyvenkime sveikai. 
'Ąžuolai ir karklai. 
•Lietuvos Vyčių centro 
valdybos suvažiavimas. 
•Lietuvių telkiniuose. 
•Nauja LF narė — 
D. Biridokienė. 
•Kelionė į Jeruzalę (XIX). 
•Lietuvos savaitė. 
•Posėdžiavo Lietuvių 
žurnalistų sąjungos 
valdyba. 
•Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio suvažiavimas. 

Nepatenkinti pašto veikla 
raginami netylėti 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.53 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Čikaga, balandžio 30 d. („Drau
go" info.) — JAV Kongreso narys 
Danny K. Davis (D-Ill.), vadovaujan
tis šalies pašto sistemą prižiūrinčiai 
komisijai Atstovų rūmuose, paragino 
visus, suinteresuotus pašto paslaugų 
Čikagoje pagerinimu, dalyvauti ge
gužės 31 dieną vyksiančioje diskusi
joje. 

D. K. Davis prašo visus, nepaten
kintus pašto darbu, ir turinčius ką 
papasakoti Atstovų rūmų komisijai, 
skambinti telefonu 773-533-7520 į 
komisijos vadovo Čikagos biurą. 

Šiuo metu priimami skundai dėl 
prastos pašto veiklos tiek iš didelių 
organizacijų, kurios nuolat siunčia 
didelius kiekius laiškų, tiek iš priva
čių asmenų, kuriems vėluoja ar išvis 
nepristatoma korespondencija. 

Kritika Čikagos pašto sistemai 
sustiprėjo po to, kai mieste lankęsis 
JAV pašto vadovas Johnas E. Pot-
teris pareiškė, kad Čikagoje teikiamų 

Nerimsta 
aistros dėl 
Bronzinio 
kareivio 

Talinas, balandžio 30 d. (BNS) 
— Rusijos jaunimo organizacijos 
ketvirtą dieną iš eilės blokuoja Esti
jos ambasados Maskvoje įėjimus ir iš
ėjimus, neleisdami darbuotojams iš
eiti iš pastato ir į j j patekti. 

Ambasados trečiasis sekretorius 
Franekas Persidskis pranešė, kad abi 
į ambasadą vedančios gatvės užtver
tos barjerais, šimtai žmonių būriuo
jasi ir Malyj Kislovskij, ir Kalašnyj 
skersgatviuose. 

Tarp piketuotojų daugiausia jau
nimo organizacijų „Mūsiškiai" ir 
„Jaunoji Rusija" atstovų. Įvairiais 
vertinimais, prie ambasados sutelkta 
iki 600 žmonių. 

„Milicija tik neleidžia miniai 
prisiartinti prie pastato arčiau kaip 
per du metrus", — sakė F Persidskis. 

Naktį piketuotojai svaidė į pasta
tą akmenis ir dažų stiklainius. Sie
nos išrašinėtos šūkiais, kurių vienas 
skelbia: „Nuėjome iki Berlyno, nu
eisime ir iki Talino". Ambasados lan
gai kol kas sveiki. 

Ambasadą apsiautusių jaunimo 
organizacijų nariai visą naktį per 
garsiakalbius leido muziką. „Skamba 
patriotinės dainos, popmuzika, kari
niai maršai. Tik va klasikos dar nė 
sykio neteko pasiklausyti", — pri
dūrė F. Persidskis. 

Nukelta į 7 psl. 

PERIODICALS 

v 

Čikagos paštas veikia prasčiausiai viso
je šalyje. 
pašto paslaugų lygis yra prasčiausias 
visoje šalyje. 

91 proc. Čikagoje siunčiamų laiš
kų adresatą pasiekia per vieną dieną. 
Tuo tarpu Niujorke ir Los Andžele 
per laiškai per vieną dieną nukeliau
ja pas 95 proc. pašto klientų. 

DRAUGAS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWWDRAUGAS.ORG 
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GYVENKIME SVEIKAI 
NIIOLĖ NAUSĖDIENĖ 

Skaitytojų skambučiai iškėlė aibę 
klausimų dėl įvairių sveikatos sutri
kimų ir prašymų plačiau panagrinėti 
vienokias ar kitokias sveikatos nege
roves. Mano žinios sveikatos klausi
mais susikaupė per daugelį metų, ste
bint save, stebint aplinkinius žmo
nes, gilinantis į jų problemas, kny
gose ieškant atsakymų į visokias 
problemas. Niekada nesivadovauju 
viena knyga ar vienu straipsniu, 
skaitau ir gvildenu tą temą keliose 
knygose, ir jei jose randu tą patį 
paaiškinimą, jį ir priimu. Negalima 
vadovautis televizijos reklamomis, 
galima jų paklausyti, nes, kaip sako
ma, reikia ir kvailo žmogaus išklau
syti, mat kartais ir jis gali ką nors 
protingo pasakyti, bet visada reikia 
padaryti logiškas išvadas. 

Neseniai televizijoje girdėjau pa
tariant, kad ilgiau miegant, sumažės 
svoris. Sumažės gal tik tokiems žmo
nėms, kurie nuolat valgo. Miegaliams 
toks patarimas labai patiks, bet svei
kai galvojantis žmogus niekada to
kio patarimo nepaklausys. Panašių, 
kaip minėtas, patarimų išgirsti per 
televiziją daug, jie keičiasi kasdien: 
vieną dieną pasakys sveika viena, o 
kitą dieną — jau priešingai. Geriau
sias patarimas, jei ką išgirdai ir tai 
tave sudomino, pačiam giliau pana
grinėti, pastudijuoti tą klausimą. 

„Amerikos lietuvio" sveikatos 
skyriuje buvo pateiktas įvairių žmo
gaus organizmui reikalingų vitaminų 
sąrašas. Tik, deja, nebuvo parašyta, 
kokiuose maisto produktuose tų vita
minų rasime. Tad iš karto manome, 
kad juos reikia pirkti vaistinėse. Į 
mane kreipęsi skaitytojai kaip tik 
domėjosi vitaminais. 

Vitaminai 

Per maistą, normaliai maitinan
tis, t.y. valgant daug vaisių ir dar
žovių, mūsų organizmas pasisavina 
visus reikalingus vitaminus. Vita
minų perviršis organizme yra kenks
mingas. Klaidingai galvoja tie, kurie 
sako, kad jie nevartoja jokių vaistų, o 

tik vitaminus. Vartoti bet kokį sin-
tetės formos vitaminą yra kenks
minga. Augaluose vitaminai susidaro 
nuo saulės, mėnulio šviesos. Augalų 
ląstelėse vitaminai yra žmogui leng
vai pasisavinamo pavidalo (provita-
minai), be jų augalai turi žmogui bū
tinų mineralinių druskų, padedančių 
pilnai pasisavinti vitaminus. Kaip tik 
dėl to perdozuoti natūralius vitami
nus yra sunku, o sintetinius — labai 
lengva. 

Dirbtinas vitaminas yra chemi
nis produktas, jis — svetimas mūsų 
organizmui. Tokį vitaminą organiz
mas labai sunkiai pasisavina arba 
visiškai nepasisavina, ypač sutrikus 
medžiagų apykaitai (pvz., pasikeis 
šlapimo spalva ir kvapas). Sintetiniai 
vitaminai apkrauna kepenis ir inks
tus, sugriauna mineralinių medžiagų 
apykaitą organizme. 

Sintetiniai vitaminai sukelia ape
titą, kadangi organizmas, norėdamas 
vitaminus pasisavinti, reikalauja pa
pildomo kiekio mineralinių druskų, 
angliavandenių, baltyminių junginių. 
Augaluose šių medžiagų yra, o sinte
tiniuose vitaminuose — ne, todėl 
žmogus pradeda daugiau valgyti ir 
priauga antsvorio. Amerikiečiai yra 
labausiai pasaulyje nutukę, nes jie 
saujomis „minta" vitaminais. 

Anksčiau nuo ligų buvo plačiai 

reklamuojamas vitaminas „C". Da
bar mokslininkai jau skelbia, kad 
sintetinis vitaminas „C" nedidina 
organizmo atsparumo peršalimo li
goms, o jo perteklius pablogina kai 
kurių infekcinių alerginių ligų, ypač 
reumato, sirgimą. 

Atkreipkime dėmesį, kad sinte
tinio vitamino „C" pavojingiausias 
pertekliaus padarinys yra didelis 
kraujo krešėjimas, dėl kurio venose 
susidaro krešulių. Dėl šio vitamino 
atsiras akmenų inkstuose, sutr iks 
inkstų veikla. Geltonasis pipiras turi 
daugiau vitamino „C" negu citrina, 
tad valgykime jį. 

Jau anksčiau buvau rašiusi, kad 
sveikiausia yra spausti daržovių ir 
vaisių sultis kartu. Tai darant, mūsų 
organizmas pasisavins visus reikia
mus vitaminus. Jau daugelį metų aš 
prisispaudžiu po 6-8 litrus sulčių ir 
geriu jas kiekvieną rytą po pusę litro. 
Niekada neturiu slogos, nejaučiu jo
kių peršalimų, net ir išbėgus ant 
sniego basai iškratyti kilimėlių. Ne
turiu jokių galvos skausmų. Man tų 
sulčių užtenka porai savaičių. 

Sultys, laikomos porą savaičių 
šaldytuve, nepasens. Namuose pačių 
išspaustos sultys yra daug veiksmin
gesnės už dirbtines, nežinia kiek jose 
yra priemaišų, be to, jų ir skonis visai 
kitoks. Mano sulčių sudėtis: 30 cit
rinų, 6 svarai morkų, 30 apelsinų 
(kartais į tą skaičių pridedu greipfru
tų, priklausomai kas pigiau), 4 sa
lierų pundai, apie 30 burokų, broko
lių kotų. Brokoliuose yra daug kal
cio, todėl juos sveika valgyti. Tokios 
sultys labai gaivinančios ir skanios. 
Burokų sultys sustiprino mano krau
ją. Anksčiau nuo mažiausio prisilieti
mo mano kūnas apsipildavo mėly
nėmis, dabar to nėra. Visada bet koks 
įpjovimas ar įgėlimas sukeldavo in
fekcijas, ilgai negydavo, dabar to 
nepastebiu. Tai tik paaiškina, kad 
sustiprėjo kraujas. 

Nenuodykime savęs sintetiniais 
vitaminais, bet stiprinkime orga
nizmą sveikais produktais. Akims 
stiprinti nesigriebkime „Lutein" iš 
vaistinių, bet valgykime daug morkų 
arba gerkime jų sultis — tai pats 
tikriausias „Lutein" šaltinis. Pasi
rūpinkime akių švara. Prausdamiesi 
pasisemkime rieškutes vandens ir 
atsimerkę praplaukimeakis. Nuo oro 
taršos, nuo dulkių akyse pasilieka 
apnašos, tad būtina jas praplauti. Jei 
pastebėjome, kad rytais mūsų akys 

Spinduliai — naudingi ir pragaištingi 
Pastaraisiais metais tiek daug 

girdime apie tai, kaip reikia saugotis 
žalingo saulės poveikio, kad imame 
užmiršti, jog saulė naudinga ir rei
kalinga. 

Medikai primena pagrindines 
taisykles, kaip reikia saugotis nuo ža
lingojo saulės poveikio ir kaip išnau
doti saulės spindulius savo sveikatai. 

Suteikia laimės 

Turbūt kiekvienas pastebėjo, kad 
vis dažniau danguje ritinėjantis 
saulei nuotaika kaip reikiant pagerė
ja. Būti laimingam saulėtą dieną — 
lengviau 

Saulė yra pats geriausias vaistas 
nuo depresijos bei streso. Įrodyta, 
kad, veikiant ultravioletiniams spin
duliams, smegenų ląstelėse ima ga
mintis vadinamasis laimės hormonas 
— serotinas, kuris suteikia džiaugs
mo ir žvalumo pojūtį bei stiprina 
imunitetą. 

Atsukti veidą saulės link vertėtų 
kiekvieną dieną, tačiau „dozuoti" 
saulės spindulius būtina saikingai. 

Odai — vitaminas D 
-

Gydytojų rekomendacijomis, kiek
vienam žmogui per dieną būtina 
gauti bent 15 minučių ultravioletinių 
spindulių tam, kad odoje susifor
muotų pakankamai vitamino D. 

•Vitaminas D kliudo vėžio ląstelių 
atsiradimui organizme. 

Mokslininkai teigia, kad žmonės, 
gyvenantys šalto klimato zonose, kur 
būna mažiau saulėtų dienų, turi di
desnę tikimybę susirgti vėžiu. 

Saule džiaugiasi ir kenčiantys dėl 

spuoguotos veido odos. Ultravioleti
niai spinduliai aktyvina odos rege
neraciją, ją sausindami ir valydami, 
dėl to sumažėja odos spuoguotumas. 
Daugelis moterų trokšta lygaus, 
auksinio kūno įdegio, todėl jau anks
tyvą pavasarį ima gaudyti pirmuosius 
saulės spindulius ir kaitinasi paplūdi
miuose. 

Jos žino, kad tik natūralios sau
lės spinduliai gali suteikti odai švy
tintį, auksaspalviai rudą atspalvį. 
Tokios spalvos įdegio neįmanoma pa
siekti deginantis soliariumuose po 
dirbtine šviesa. 

Žinoti ir suprasti 

Visuomenės sveikatos ugdymo 
centro Visuomenės informavimo biu
ro vedėja gydytoja Violeta Kiguolie-
nė „Klaipėdai" sakė, kad kiekvie
nam svarbu žinoti, suprasti ir įvertin
ti gerą ir blogą saulės spindulių 
poveikį. 

Nukelta į 9 psl. 

aptraiškanoję, pasidarykime boro 
rūgšties skiedinį ir vatos gumulėliu 
nuplaukime blakstienas. 

Sveika yra valgyti saulėgrąžų 
sėklas, jose yra vitamino „E". Tuo 
pačiu jomis sumažinsime ir alkį. 
Arbūzų sėklose yra jodo, kurio trūku
mas sukels skydliaukės sutrikimus. 
Taip pat patartina vartoti druską tik 
su jodu, tačiau ją reikia vartoti labai 
normuotai, negalima jos padauginti. 

Nereikia bijoti jokių pipirų, nes 
pipirai tur i j iaug vitamino „B". 
Kartūs, aitrūs pipirai mažina kraujo 
spaudimą, pagerina kraujo apytaką. 
Atkreipkite dėmesį, kad tų kraštų 
žmonės, kurie aštriau valgo, yra svei
kesni ir ilgiau gyvena. Žmogus, 
pirmą kartą aštriau pavalgęs, gali pa
justi viduje lyg ir rėmens skausmus. 
Bet tai laikina — jo organizmas 
staiga pasipriešino tokiam naujam 
valgiui, todėl to nereikėtų išsigąsti. 

Tęsinys k i tame numeryje 

* * * 

Redakcijos pastaba. Šio straips
nio autorė ne kartą yra rašiusi, jog 
jos medicinos žinios susikaupė bė
gant metams, stebint save bei aplin
kinius žmones, taip pat skaitant kny
gas. N. Nausėdienė remiasi savo as
menine patirtimi, todėl skaitytojai 
šiame ir kituose jos straipsniuose pa
teiktus siūlymus ir turėtų priimti tik 
kaip patarimus. Dėkojame autorei už 
dalijimąsi savo per daugybę metų 
sukaupta patirtimi. 
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Atvelykio dovana Čikagai 
„Chicago 2016" 

ALEKSAS VITKUS 

Niekada dar nemačiau Čikagos mero Richard M. Daley tokio laimin
go, kaip pereitą Atvelykio šeštadienį, kai JAV olimpinis komitetas 
(USOC) paskelbė, jog tarptautiniam olimpiniam komitetui (IOC) 

nusprendžiant kur vyks 2016 metų olimpiada, tose pasaulinėse varžybose 
Ameriką atstovaus Čikaga, o ne dėl to su ja besivaržęs Los Angeles miestas. 

Žinoma, tai tik pirmas žingsnis prie galutinio tikslo. Pasaulyje juk yra 
daugybė miestų, kurie ar jau yra pasiruošę arba dar tik planuoja varžytis 
dėl tos garbės ir žada Čikagai lengvai nenusileisti. Madridas, kuris tik per 
plauką pralaimėjo Londonui varžybose dėl olimpinių žaidynių 2012 me
tais, vėl bandys. Nenorės nusileisti nei Roma, nei Tokyo, kur tokios žaidy
nės jau buvo įvykusios (1960 ir 1964 m.). Planuojančios varžytis ir Čeki
jos Praha, Rusijos Sankt Peterburg, Meksikos Monterrey Azerbaidžano 
Baku ir net tik nepilną pusę milijono gyventojų turįs turtingas arabų Qa-
tar valstybės Daha miestas. 

Gal didžiausias Čikagai konkurentas bus Brazilijos Rio de Janeiro 
miestas, garsus savo karnavalais ir temperamentingais šokiais, tokiais 
kaip samba, tango, ir kitais. O kas nežino garsiųjų Copacabana, Ipanema 
ar Leblon paplūdimių! Jau vien tokie faktai trauks sportuojantį pasaulio 
jaunimą pasisakyti už Rio, kuris ir gyventojų skaičiumi yra dvigubai di
desnis už Čikagą, turi stadioną, dvigubai talpesnį už Soldier Field. Rio 
taip pat garsus ir savo didžiule Kristaus stovykla Corcovado kalno viršū
nėje. Brazilai neleis pasaulio olimpiniam komitetui užmiršti, kad iki šiol 
nei Brazilija, nei visa Pietų Amerika niekada neturėjo garbės suorgani
zuoti olimpines žaidynes. 

O kuo Čikaga gali pasigirti? Gražia Michigan ežero pakrante su savo 
paplūdimiais, aukštaisiais Sears Tower ar John Hancock pastatais, Bahai 
šventykla, garsiuoju kiniečių rajonu ir nepaprastai įvairia gyventojų et
nine ir rasine sudėtmi, kurioje atstovaujami visi planetos žemynai. Gal 
mes ir ne New'Orleans, bet savo jazz muzika Rio tikrai nenusileidžiame. 
O kas nežino, kad kaip tik Čikagoje buvo filmuotas „The Blues Brothers" 
filmas! Jei įskaitytume visus piemiesčius, Čikagoje ir jos apylinkėse gyvena 
daugiau nei 8 mln. žmonių, kurių dauguma yra tikrai entuziastingi sporto 
„sirgaliai". Čikaga įdomi ir savo praeitimi, didžiuoju 1871 m. gaisru, bu
vusiomis milžiniškomis skerdyklomis, pirmojo atomo suskaldymo vietove 
ir net Al Capone era, kuri jau seniai praėjo, bet pasaulio dar neužmiršta. 

Priedo dar galima būtų IOC vadovams priminti, kad Čikagoje, taip 
pat ir visame gausiai apgyventame pasaulio šiauriniame pusrutulyje, va
sara prasideda birželio mėnesį, tuo tarpu Rio tuo laiku kenčia šaltį ir lau
kia vasaros pradžios gruodį. 

Entuziastingasis Čikagos meras Daley, kurį USOC pirmininkas Peter 
V Ueberroth pavadino neturinčiu sau lygaus visoje Amerikoje, netrukus švęs 
savo 65-ąjį gimtadienį. Kai jo žmona Maggie pasakė, kad USOC nutarimas 
yra puiki dovana jam, Daley atsakė, kad tai dovana ne tik jam, bet ir visam 
Čikagos miestui. Tai miestas, kuris gali viską atlikti. Juk Čikaga sėkmin
gai suorganizavo ir 1893 metų pasaulinę parodą, o 1933 metais — „Centu-
ry of progress" pasaulinę mugę. Čikagoje 1959 metais gražiai praėjo ir 
Pan-American sporto žaidynės. Tad kas gali teigti, kad Čikaga neturi rei
kiamo patyrimo? Juk ir garsusis Amerikos rašytojas Carl Sandburg savo 
poemoje „Chicago" (1914 m.) ją pavadino „City of the Big Shoulders". 

Kai Čikaga buvo išrinkta atstovauti Amerikai, apsidžiaugė ne tik 
meras Daley, bet ir didžioji dalis miesto ekonominio gyvenimo vadovų ir 
šiaip gyventojų. Miestui pagalbą žada ir Illinois valstijos gubernatorius 
Rod Blagojevich, o senatorius Diek Durbin (D—IL) sakosi stengsis pa
veikti Valstybės departamentą, kad j žaidynes atvykstantieji sportininkai 
neturėtų jokių problemų su šiuo metu sugriežtintais reikalaivimais dėl 
įvažiavimo vizų. 

Žinoma, džiaugtis dar per anksti, nes galutinio IOC sprendimo reikės 
laukti dar 29 mėnesius, t.y. iki 2009 metų spalio. O kol kas gerą ir pel
ningą darbymetį mato statybos firmos, rangovai ir darbininkų profesinės 
sąjungos, jau neskaitant entuziazmo pagautų sporto klubų savininkų ir 
šiaip bet kokiu sportu suinteresuoto jaunimo. Ką sakau — tik jaunimo? O 
man pačiam, ar nebūtų įdomu ta proga pamatyti geriausius pasaulio 
sportininkus, kurių sugebėjimus nuo 1936 metų Berlyno olimpiados iki 
šiol sekdavau tik spaudoje, o vėliau — ir per televizijos kanalus. Tereikia 
tik gyvam ir sveikam sulaukti 2016 metų. Ir tai nebūtų jau toks visiškai 
neįmanomas stebuklas nei merui Daley, gal net ir man. 

Yra susirūpinę tik Čikagos Washington parko apylinkės gyventojai ir 
smulkesnieji verslininkai, nes ten numatoma statyti didžiulį olimpinį sta
dioną. Bijomasi, kad daug jų bus iškelta, o likusiems bus pakeltos nuomos 
ir mokesčiai. Kai kurie sporto žinovai prisibijo, kad Amerikos jaunimas, 
įsimylėjęs amerikietišką futbolą, beisbolą ir krepšinį, gali pristigti dėme
sio lengvajai atletikai (track and field), kuri likusiame pasaulyje vis dar 
laikoma olimpinių žaidynių karaliene. 

Mero Daley sudarytas komitetas „Chicago 2016" numato, kd toms 
žaidynėms pasiruošti ir suorganizuoti reikės net 5 milijardų dolerių (2 
mljr. statyboms ir 3 mljr. žaidynių suorganizavimui). Sunku tikėti, bet jie 
vis dėlto numato 525 milijonų pelną, ypač kai prisimenama kai kurių 
praėjusių olimpiadų didelių išlaidų „peržengimų". Gal to bijo ir komiteto 
pirmininkas Patrick Ryan. Reporterių užklaustas, kas būtų tokiu atveju, 
Ryan, pats būdamas įtakingas finansininkas, „Aon Corp" direktorius, 
atsakė turis 500 mln. privačią garantiją, bet atsisakė toliau komentuoti. 

Praeis daug laiko, kol sužinosime, ar tos žaidynės buvo gera ar bloga 
patirtis vidutiniam čikagiečiui. Sena graikų patarlė sako: „Nesakyk, kad 
žmogui pasisekė, kol jis nenumirė". O ka:p su miestu, su Čikaga'7 

ĄŽUOLAI IR KARKLAI 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Kaip valstybė, taip pilietis, gyvū
nas ar augalas, gina savo nepriklau
somybę. Jei kas veržiasi į valstybės 
teritoriją — su priešu kariaujama, jei 
kas kėsinasi į piliečio būstą —jis kės
lams pasipriešina. Gamtoje regime 
panašius dalykus. Tarkim, jei inkile 
apsigyveno zylė, arčiau nei 30 metrų 
nuo jos būsto šeimininkė neleis kito
ms apsigyventi. Jei išdygo ir įsitvirti
no ąžuolas, sodink ką nori po juo ar 
greta jo — neaugs, nes ąžuolas įsi
brovėlį troškuliu numarins. Tačiau 
yra įsibrovėlių, kurie prisitaiko prie 
nepalankių sąlygų ir net parazituoja 
kitų sąskaita (tarp paukščių — 
gegutė, tarp augalų — karklai). 

Karklas — krūminis gluosnis. Jis 
ne savo tvirtumu, o lankstumu prieš 
vėtras atsilaiko, į jį, kaip žemaūgį, 
perkūnai netranko, tačiau ant jo 
ožkos lipa, graužia. Karklai vislūs, 
dauginasi iš šaknų ir iš stiebų; užten
ka nupjautą karklo vytelę į žemę 
įbesti ir karklas augs. Anksčiau dirb
tas, tačiau apleistas žemes, iškart 
užvaldo karklai. Lietuvoje tokių 
dabar pakanka. O ąžuolus dėl bran
gios medienos beatodairiškai kerta, 
neatsodina, nes iš atsodintų ąžuolų 
medienos reikia laukti bent šimtmetį. 

Ilgoka įžanga trumpam rašinė
liui, tačiau jos prisireikė palyginimui, 
kad geriau suprastume, kas Lietuvoje 
dedasi. O dedasi negeri dalykai, nes 
ąžuolų vardo vertus didžiavyrius bol
ševikai nukirto, o jų vardus neprik
lausomoje Lietuvoje žemina, niekina. 
Ir tai daro karklų vardo verti poli
tikai, istorikai, filosofai, partinių mo
kyklų auklėtiniai. Karklynas — visų 
lygių valdžioje, deja, ir visuomenėje. 
Antai radosi ąžuolui prilygstanti 
liepa Dalia Budrevičienė, kuri pasi
priešino „vokelių ekonomikai", ir 
kaip sukilo karklai, kaip priekaištavo 
net jos buvę bendradarbiai, kad 
nenusilenkė, kad sąžinės neiškeitė į 
vokelin sudėtus litus. 

Sako, kad Įpratimas — antras 
prigimimas, o prigimimą keisti gali 
nebent vaikas. Tiek metų svyruota 
linguota, negi imsi ir įgysi kamieną. 
Taip ir siūbuoja karklai nepriklauso
moje Lietuvoje. Neišsiplėsime apie 
nuolankumą Rytams dėl okupacijų 
žalos atlyginimo, piliečių lėšų nusa
vinimo, atkreipsime dėmesį į tarp 
karklų pasimetusį mūsų patriotizmą. 

Metiniame pranešime preziden
tas Valdas Adamkus atkreipė dėmesį 
į patriotizmo stoką, tą pačią dieną 
buvęs prezidentas Algirdas Brazaus
kas, pritardamas pranešėjui, per Lie
tuvos radiją priekaištavo, kad ne 
giedamas, o grojamas Lietuvos him
nas, kad mokykliniuose vadovėliuose 
vietoj jo — horoskopai. Nedrįstume 
smerkti prezidentų kaip institucijos 
vadovų, nes patys juos rinkome, ta
čiau jų elgesį palyginti su karklų elge
siu iš žemiau pateiktų pavyzdžių 
tinka. 

Jei iš vertybių lauko šalinamas 
tautiškumas, patriotizmo iš liaupsi
namo pilietiškumo vargu ar galima 
sulaukti. Akivaizdus pavyzdys — 
užsienio lietuviams atimta Lietuvos 
pilietybė, kokie patriotiniai jausmai 
begali būti Lietuvai, jei „pilietinė" 
valdžia juos pastatė už įstatymo ribų! 

Tuo pat metu Lietuvoje veikia 
kitų valstybių politinės organizacijos: 
Lietuvos rusų sąjunga, Lietuvos len
kų rinkimų akcija. Kokie čia gegu
žiukai devynbalsės lizde? Jei tų orga
nizacijų nariai yra Lietuvos piliečiai. 

jie priklauso kamieninės lietuvių tau
tos valstybei. Jie yra Lietuvos rusai, 
Lietuvos lenkai, tačiau ne svečiai ar 
šeimininkai, ne Rusijos rusai ir ne 
Lenkijos lenkai Lietuvoje. Ar ne 
karklai įsiveisė Teisingumo ministe
rijoje, kad tokios partijos registruoja
mos, kad patriotizmui neliko vietos? 

Prieš porą metų galėjome stebėti 
prezidento ir ministro pirmininko 
surežisuotą spektaklį, kuomet buvo 
sutaikyti generolo Plechavičiaus Vie
tinės rinktinės (VR) keli nariai ir len
kų Armijos krajovos veteranų nelega
lios organizacijos keli atstovai. 
Lietuvos VR narių tokiai taikai, len
kams neatsiprašius už piktadarystes 
Lietuvoje, balsavimu neįgaliojo VR 
konferencija, tačiau režisierių spau
džiami, keli VR atstovai palinko. Ne
atsilaikė gerbdami valstybės institu
cijų vadovus tie VR nariai, tačiau tik
rą patriotizmo stoką parodė juos len
kę valstybės vadovai. Dabar šiuo 
pagrindu Lietuvoje oficialiai veikia 
Armijos krajovos veteranų organi
zacija. 

Jei K vertybių 
lauko šalinamas 

tautiškumas, 
patriotizmo iš 

liaupsinamo 
pilietiškumo 

vargu ar galima 
sulaukti. 

Lietuvoje ne be Švietimo minis
terijos palaiminimo veikė su Rusijos 
specialiomis tarnybomis siejama 
Tarptautinė Baltijos akademija. Kai 
piliečių judėjimo „Kitas pasirinki
mas" rūpesčiu ši „akademija" buvo 
uždaryta, Lietuvos teisėsauga iš dide
lio „lankstumo" areštavo judėjimo 
sąskaitą banke. Dabar vėl pasigirdo, 
kad steigiamos naujos internetinėje 
erdvėje rusiškos mokyklos, kuriose 
bus galima Įgyti ne tik bakalauro, bet 
ir magistro, habilituoto daktaro 
diplomus. 

Neseniai Lenkijoje apsilankęs 
ministras pirmininkas Gediminas 
Kirkilas pasirašė pasižadėjimą Vil
niuje įsteigti lenkiško Baltstogės uni
versiteto filialą. Tokias sutartis, re
gis, turėtų laiminti prezidentas. Ko 
gero, toks palaiminimas įvyks slapčia 
nuo visuomenės, nes prezidentui jau 
ne juokais priekaištaujama dėl perdė
to lankstumo Lenkijos atžvilgiu. O ar 
atsiklausė, tokį sprendimą priimdami 
vadovai patriotiškai nusiteikusios 
tautos? Nesmagu klausytis kai juo
kauja vienas televizijos kanalas, kad 
prezidentūroje ne tik tualetų jrengi-
mo, bet ir tarpvalstybinius reikalus 
tvarko lenkišku vardu dama. 

Dar nesibaigė antikonstitucinis 
valstybės vadovų flirtas su Lenkija 
dėl saujelės lenkų Lietuvoje pavar
džių asmens dokumentuose rašymo 
lenkiškais rašmenimis (pažadais jau 
lenkus, apdovanojo). Pasigirdo ir 
lietuvių kalbos komisijos siūlymai į 
lietuvišką alfabetą įvesti x, w ir q 
raides. Ar ne ta kryptimi einama? 
Taigi beliks į mūsų alfabetą jvesti dar 
kokį priebalsį su nosiniu ar jstrižai 
perbraukta 1 raide. Bus dar kartą 
nusilenkta tuščiai lenkų ambicijai 
patriotizmo sąskaita. 

Nukelta i 4 psl. 
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Iš Lietuvos Vyčių 
veiklos 

: 

Lietuvos Vyčių centro 
valdybos suvažiavimas 
Lietuvos Vyčių centro valdybos 

posėdis š. m. balandžio 14 d. vyko 
Brockton, Massachusetts „Holiday 
Inn" viešbučio patalpose. Dalyvavo 
centro valdybos * nariai iš Connecti-
cut, Illinois, Massachusetts, Michi-
gan, Pennsylvania, New Jersey ir 
New York valstijų. Suvažiavimą glo
bojo Brockton vyčių 1 kuopa, vei
kianti prie Šv. Kazimiero parapijos. 

Susirinkimo pradžioje Centro 
valdybos antroji pavaduotoja, seselė 
vienuolė Johanna Shainauskas su
kalbėjo maldą. Lietuvos Vyčių kuopos 
vardu pasveikino kuopos pirmininkę 
ir garbės narę Veroniką Bizinkaus-
kienę. Posėdžiui vadovavo pirminin
kė Elena Nakrošienė. Ji pasveikino 
centro valdybos narius ir svečius. 

Archyvų komiteto pirmininkė 
Frances Burmila pranešė, kad ALKos 
pastate, Putnam, Connecticut, dėl 
sprogusio vamzdžio patvinęs vanduo 
užliejo dalį Lietuvos Vyčių archyvą: 
finansinius dokumentus, žurnalus, 
knygas ir nesenai atsiųstas dvi dėžes 
„Pagalba Lietuvai" dokumentus ir 
medžiagą apie pirmuosius siuntinius 
| Lietuvą nuo 1993 m. Lietuvos Vyčių 
medžiagą. Tam tikslui yra sudarytas 
komitetas. 

Lietuvos reikalų pirmininkė 
Mildred Jagiella pranešė, kad buvo 
gautas pakvietimas dalyvauti Lietu
vių katalikų JAV sielovados konfe
rencijoje, kuri įvyko Šv. Andriejaus 
parapijos patalpose, Philadelphia, 
Pennsylvania. Lietuvos Vyčių organi
zacijai atstovavo delegacija: centro 

valdybos pirmininkė Elena Nak
rošienė, organizacijos dvasios vadas 
ir garbės narys dr. prelatas Juozas 
Anderlonis, pirmininkės pirmoji 
pavaduotoja Becky Pataki, vidurio 
Atlanto apygardos pirmininkė Cathy 
Nakrošis, centro valdybos iždininkė 
ir garbės narė Bernice Avižaitė. 
„Vytis" žurnalo redaktorė, seselė 
vienuolė Johanna Shainauskas ir 
buvusi organizacijos pirmininkė ir 
garbės narė Agnė Mickūnienė. Taip 
pat pranešė, kad LR prezidentas 
Valdas Adamkus susitiks su popiežių 
Benediktu XVI ir kalbės apie lietuvių 
bažnyčių uždarymus JAV Toliau 
pranešė, kad Vyčiai aktyviai rašo 
laiškus, protestuodami dėl lietuvių 
bažnyčių uždarymų. Informavo, kad 
vyksta pasikeitimai „Draugo" dienraš
tyje. Buvo pakviesta atsiųsti daugiau 
vyčių kuopų veiklos žinučių, kurios 
būtų išspausdintos Vyčių veiklos sky
riuje. 

Centro valdybos pirmininkės pir
moji pavaduotoja Becky Pataki, dir
banti su specialiais projektais, apibū
dino organizacijos neseniai pradėtą 
projektą „Kareivių angelai" (Sol-
diers' Angels program). Ne per se
niausiai visoms kuopoms ir apygar
doms buvo išsiųsta medžiaga apie 
projektą. Vyčiai yra pakviesti daly
vauti jvairiuose projektuose padėti 
kareiviams Irake. Per kuopos ar apy
gardos gali siųsti antklodes, kojines, 
pirštines, kaklaraiščius, higienos 
reikmenis, telefono korteles, rašyti 
laiškus kareiviams. Becky Pataki 

pranešė, kad 90 kuopa veikiant Kear-
ny, New Jersey, neseniai suruošė kol
dūnų pietus, gryno pelno gauta 1,160 
dol. Už tai buvo nupirktos telefono 
kortelės. L. V organizacijos Gintaro 
rajonas paaukojo 200 dol. šiam pro
jektui. 136 kuopa Mchawk rinko 
aukas ir nusiuntė 27 dėžių arbatos. 
Šiuo metu apie 275 Lietuvos kareivių 
tarnauja Irake. Jaunieji Vyčiai rašo 
jiems laiškus. 

Kadangi Brockton 1 kuopa ruoš 
ir globos ateinantį 94-ąjį metinį 
suvažiavimą, daug laiko buvo skirta 
šiam reikalui. Yra sudarytas suva
žiavimo rengimo komitetas, kuriam 
kopirmininkauja kuopos pirmininkė 
ir garbės narė Veronika Bizin-
kauskienė ir jos dukra sol. Marytė 
Bizinkauskaitė. Seimo atidarymo ir 
uždarymo šv. Mišios bus aukojamos 
mūsų Išganytojo koplyčioje (Our 
Savior Chapel). Visomis liturginėmis 
apeigomis rūpinsis dvasios vadas 
prelatas dr. Juozas Anderlonis. Kitos 
įvairios pareigos yra paskirstytos pa
gal suvažiavimo pageidavimą. Yra 
nuspręsta, kad 94-as metinis Lietu
vos Vyčių suvažiavimas/seimas įvyks 
2007 m. rugpjūčio 2-5 d., „Holiday 
Inn" viešbutyje, Brockton, Massa
chusetts. Registracijos kaina suaugu
siam — 200 dol. (iki 2007 m. birželio 
15 d.), o po birželio 21 d. — 225 dol.; 
jaunimo registracija (iki 18 metų 
amžiaus su vaikų maisto patiekalais) 
— 99 dol., o su suaugusių patiekalais 
— 149 dol. Prieš seimo suvažiavimą 
vyks visos dienos išvyka į Newport 
milžiniškus pastatus — rūmus (man-
sions). Bus aplankyta 3 šio krašto 
gražiausių rūmų — „The Breakers" 
vasarnamis kotedžas, „Rosecliff" ir 
„Chateau sur-Mer". Registracijos 
kaina išvykai yra 45 dol. suaugusiam. 
Vakare, norintieji dalyvauti, turės 
progą vakarieniauti „Kelly's Lan-
ding" restorane, kuriame galės para
gauti jūros skanumynų. Vakarienės 
kaina vienam asmeniui — 20 dol. 
Suvažiavimo planavimas gerai vyks
ta, bus ir daugiau įdomių staigmenų. 

Seimo rengimo komitetas kviečia 
visus gausiai suvažiavime dalyvauti. 

„Pagalba Lietuvai" valdybos pir
mininkė Regina Juškaitė-Svobienė 
pranešė, kad šis padalinys jau egzis
tuoja 17 metų, nuo 1990 m. rugpjūčio 
mėn. Padalinio steigėjas yra garbės 
narys Robertas Boris. Per tą laiką 
buvo išsiųsta 92, 40 pėdų ilgio talpin-
tuvai, kurių vertė daugiau nei 76 mi
lijonų dol. Po kiek laiko, kai vaistų 
siuntų sumažėjo, buvo įsteigtos to
kios programos padėti Lietuvos žmo
nėms: Sv. Juozapo seminarijos Vil
niuje fondas, kur rėmėjas galėjo 
įsūnyti klieriką ir užmokėti už jo 
mokslą iki jo įšventinimo į kunigystę. 
Iki šiol jau 28 klierikai įšventinti į 
kunigus; Gailestingosios Motinos 
Teresės globos namai ir Vilniaus 
amatų centas, skirtas paaugliams su 
negalia ir vaikams iš daugiavaikių 
šeimų. Kaip ir kitose organizcijose, 
aukos mažėja, daugelis nuolatinių 
rėmėjų išmirė ir vis sunkiau tęsti šį 
labdaros darbą. Yra daugelis organi
zacijų JAV kurios atlieka panašų 
darbą, t.y. Lietuvos Katalikų Religinė 
šalpa (LCRA), BALFas, Lithuanian 
Mercy Lift, Jėzuitų projektas, Lietu
vos našlaičiai ir t.t. Pačioje Lietuvos 
Vyčių organizacijoje veikia Šv. Kazi
miero gildijos padalinys, kuris remia 
Lietuvos studijuojančius klierikus 
Romoje. 

Kiti komitetų pirmininkai skaitė 
savo pranešimus. Toliau posėdyje 
buvo aptarti einamieji reikalai, vyko 
diskusijos, svarstymai ir nutarimai. 
Posėdis baigtas malda, sukalbėta se
selės vienuolės Johanna Shainauskas. 

Šv. Mišias Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje aukojo parapijos adminis
tratorius kun. Richard Clancey. Po 
Mišių visi susirinko parapijos salėje 
vakarienei ir maloniam pabendra
vimui. 

Ateinantis centro valdybos posė
dis numatytas šaukti 2007 m. rug
pjūčio 1 d., per 94-ąjį metinį suvažia
vimą, Brockton, Massachusetts. 

Regina Juškaitė-Švobienė 

LIETUVIŲ TELKINIAI 
PALM BEACH, FL 
— .—— I h%^\ I i IM ' 

Šių metų kovo 11 dieną, Palm Beach, Floridos lietuviai iškilmingai pami
nėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. Si bendruomenė visuomet aktyviai 
veikia ir stengiasi, kad Lietuvos šventės, istoriniai įvykiai ir ypač lietuvių 
kovos ir aukos už tėvynės laisvę būtų vertinami ir nepamiršti laiko tėkmėje. 

Giedrė Gillespie 

Nuot rauko je 15 kairės: Jūratė Barkauskaitė. programos vedėja: 
Lietuvos Respublikos garbės konsulas Palm Beach, FL Stanley Balzekas. Jr.; 
dr. Andrea Zotovas: Rlmgailė Zotovas. Lietuvos kultūros muziejaus Lake 
Worth. FL prez identė; Jūratė Butkienė ir Lietuvos Respublikos konsulas 
New York Mindaugas Butkus 

:— I 
Kovo 25 d., 
sekmadieni 
šv. Antano 

parapijos 
patalpose vyko 

švyturio ju ru 
šaulių visuotinis 

susirinkimas. 

Buvęs Švyturio 
j u rų šauliu vadas 
Mykolas Abarius 

sveiki n a nauja 
vadą Liną Orentą. 

P. juskaitės-
S\ o menės nuotr . 

ĄŽUOLAI IR KARKLAI 
Atkelta iš 3 psl. 
Šiame nepatriotiškų valdžios 

veiksmų fone žavi per okupacijas nu
blokšti, tačiau sugrįžę ir kibę į veiklą 
tikri patriotai Lietuvos ąžuolai: 
Jonas Kronkaitis, Vilius Bražėnas, 
šviesios atminties Adolfas Darnusis, 
ąžuolui prilygstanti liepa Jadvyga 
Damušienė. Visų neišvardinsi. Žavi 
patriotizmo nestokojantys savano
riai, šauliai, kariai, visose srityse pa
sireiškiantis, patriotiškai nusiteikęs 
jaunimas. Randasi ir kitokių, su pat
riotizmu susijusių ženklų 

Prieš savaitę du Vilniaus kupiš
kėnai, medicinos daktaras Gediminas 

Kaluina ir architektas Žibartas Si
monaitis, niekieno neskatinami, iš
vyko savo krašte ąžuolų sodinti. Pa
keliui Ukmergės medelyne įsigijo ke
lias dešimtis ąžuoliukų, .nusivežė ir 
kartu su mokiniais sodino seniau Vil
niaus kupiškėnų įsteigtame ąžuolyne 
Lėvens slėnyje bei savo tėviškėse. 
Girdėti, kad ir kitur Lietuvoje ąžuo
lus sodina ne tik miškininkai. Dirvo
nuojančių ir užkarklėjusių laukų 
mažėja. Yra ženklų, kad tikrai žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos. Tačiau tam 
reikia ne tik žodinių paskatų, bet ir 
pasiaukojančio triūso. Ąžuolyne kark
las nenaikinamas sunyksta. 
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NAUJA LF TARYBOS NARĖ 
DANUTĖ BINDOKIENĖ 

Šių metų balandžio 21 d., šešta
dienį, įvykusiame metiniame Lietu
vių fondo suvažiavime į fondo tarybą 
buvo išrinkti du nauji žmonės: Da
nutė Bindokienė ir Laurynas Misevi
čius. Siame „Draugo" numeryje apie 
naujas pareigas ir tikslus, dirbant LF, 
kalbiname D. B indok ienę . 
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Danutė Bindokienė 
Jono Kuprio nuotr. 

— Gerbiama D a n u t e , i Lietu
v ių fondą a t e i n a t e su nemaža 
patirtimi. Kaip J u m s atrodo, kuo 
konkrečiai ga lė s i t e būt i naudin
ga LF? Kokios J ū s ų savybės pri
s idės pr ie t o l e s n ė s fondo veik
los? 

— Aš tikiu, kad pagrindinės ma
no savybės, kurios gali būti naudin
gos Lietuvių fondui, y ra „raštingu
mas" ir sugebėjimas bendrauti su 
žmonėmis. LF reikia ir viena, ir ant
ra. Į LF tarybą neateinu tik pasėdėti 

ir pasiklausyti, ką kiti veikia, bet ak
tyviai įsijungti ir dirbti, kur tik nei
kęs. 

— Kodėl nusprendėte s iekti 
LF tarybos narės statuso? 

— Visų pirma — atsirado kiek 
daugiau laiko. Kita vertus, esu neblo
gai susipažinusi su LF, tikiu, kad tai 
labai svarbus — tiesiog gyvybiškai 
svarbus — veiksnys lietuviškam gy
vavimui. Nuo LF pajėgumo priklau
sys ir mūsų lietuviškos veiklos kles
tėjimas. Sakoma, daug rankų ir sun
kiausią naštą pakelia, tad noriu ir 
savo pirštą pridėti, kad LF našta kiek 
palengvėtų. 

— Kodėl Lietuvių fondas, o 
n e kok ia nors k i ta l ie tuviška 
organizacija? 

— Turbūt jau atsakiau į šį klau
simą. Beje, priklausau Lietuvos vy
čiams, ateitininkams, skaučių „Verps
čių" būreliui, Lietuvių Bendruome
nei... Dabar, kai mano gyvenimas jau 
kitaip susiklostė, manau galėsianti 
kiek aktyviau ir šiose organizacijose 
dalyvauti. 

— Ko sieksite per šią savo 
kadenciją? Kokie Jūsų pagrin
diniai tikslai, uždaviniai? 

— Savo kadencijos LF taryboje 
metu stengsiuosi panaudoti savo su
gebėjimus Lietuvių fondo ir tuo pačiu 
lietuvybės gerovei. 

— Gal jau žinote, kokios ko
misijos darbe norėtumėte dirbti? 

— Gegužės mėn. viduryje įvyks 
pirmasis LF tarybos narių posėdis, 
tuomet paklausysiu labiau prityrusių 
narių patarimų, kur geriausiai galė
čiau įsijungti ir būti naudinga. Kol 
kas laikau šį klausimą atvirą. 

— Ačiū ir sėkmės naujame 
darbe. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 

'LYDI ŠVENTADIENIS 
TV Velykų savaitė — Žvilgsnis į 

Viešpaties Veidą 
Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui 

mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų 
neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir 
niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame viena. (C — Evangelija 
pagal Joną 10, 27-30) 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Tikriausiai turėtume pripažinti, 

kad palyginimas apie Gerąjį Ganytoją 
nelabai derinasi su šiuolaikine mąs
tysena, Galbūt, dėl to kažkiek kalti ir 
praėjusių laikų dailininkai, sukūrę 
nusaldintą „gerojo ganytojo" pa
veikslą: švelnių veido bruožų Jėzus, 
besigarbanojančiais ilgais plaukais, 
mėlynomis akimis, pasirėmęs ilga 
piemens lazda ir su amžinu avinėliu, 
paguldytu ant pečių... Tiesą sakant, 
toks paveikslėlis dabar ne tiek žavi, 
kiek savotiškai atstumia. Kita vertus, 
ir mes patys nelabai norime jaustis 
kaimenės dalimi, netgi tada, jei ją 
veda pats Kristus. Automatiškai pri
simename visus aštrialiežuvių posa
kius apie minią ir jos bevališkumą, 
apie prisitaikymą prie bandos nuo
monės. Atrodo, lyg toje minioje iš
nyktų asmenybė, prarasdama visą 
savo individualumą. Tačiau taip 
atsitinka tik tuomet, kai pats žmogus 
leidžiasi paskandinamas anonimiš
kume, sutinka, kad jį įsiurbtų in
diferentiška masė, kuomet jam pri
imtina eiti, nuleidus galvą. 

Kristus, kalbėdamas apie savo 
ganomuosius, tikrai galvojo ne apie 
tai. Pagal Dievo planą, buvimas Jo 
tikinčiųjų bendruomenėje reiškia 
tiek sugebėjimą įveikti nesveiką in
dividualizmą ir išmokti gyventi drau
ge su kitais, tiek nepasidavimą ban
dos instinktui, nes, norint sugyventi 

su kitais, reikia aiškiai suvokti savo 
paties individualybę. Eiti su Kristumi 
- nereiškia sekti Jį pasyviai. Krikš
čionių bendruomenė turtėja tiek, 
kiek į bendrą tarnystę įsijungia visi 
tikintieji ir tampa vargingesnė tiek, 
kiek kiekvienas narys nesistengia 
atiduoti savęs kitų labui. 

Dangus - tai ne graži anoniminės 
minios svajonė, kur kiekvienas galėtų 
būti laimingas atskirai nuo kitų, ir ne 
vaišės, kuriose dalyvaujama, sėdint 
prie atskirų mažų stalelių. Tai 
džiaugsmas, į kurį kiekvienas įsi
jungia savo asmeniniu, nepakartoja
mu dalyvavimu, kur vieni su kitais 
dalijamės savo sielos tur tu. Kaip tik 
todėl krikščionys turi gerai suvokti: 
kiekvienas mūsų yra būtinas Dievui, 
tvirtinančiam, kad niekuomet mūsų 
nepaliks, kad mūsų niekas neišplėš iš 
Tėvo rankos. 

Kristus yra tikrasis mūsų Ga
nytojas. J is duoda savo avims gyvybę, 
neišnaudoja jų, nenori piktnau
džiauti jų pasitikėjimu ar joms vieš
patauti. Jis atėjo tarnauti . . . Jis mus 
pažįsta ir šaukia vardu, kiekvienas 
mūsų esame Jam svarbūs, vienin
teliai, gerbiami ir mylimi mūsų ne
pakartojamoje kelionėje drauge su 
Juo. Jis nenori, kad mes liktume pa
syvūs ir nepastebimi. J is nori matyti 
mus, kaip laisvas ir kūrybingas as
menybes. Nukel ta į 11 psl. 

Į jį nulipa keliais uoloje iškaltais laiptais. Mes 
atėję turėjome kiek palaukti aukščiau, kol nueis 
tenai prausęsi ir rūbus plovęsi turkai. Tą jie mielai 
daro, kaip patys sako, vardan aukštesnių dalykų. 

Einant aplinkui miestą, pasukus į dešinę, Sio-
no kalno pusę, yra Aceldemacho dirva. Judas, 

pardavęs Kristų, nusipirko ją už tuos gautus tris
dešimt sidabrinių. Dabar ji priklauso armėnams; 
čia jie laidoja mirusiuosius. Tos vietos žemė tokia, 
kad nuleidus į ją kūną, net neužkasus, — tą patys 
matėme, — per dvidešimt keturias valandas lavono 
mėsa nuteka, susigeria, lieka sveiki tiktai pliki 
kaulai. Vieta aptverta mūro siena, kad turkai ne
išniekintų krikščionių kaulų. Pasiūlius kokią auką, 
armėnai leidžia ir kitoms tautoms čia laidoti. 

Už Saliamono bažnyčios kampo yra maži 
Šiukšlyno varteliai. Pro juos iš miesto išmeta neš
varumus. Pro tuos var tus , bijodami tautos triukš
mo, suimtą Kristų žydai vedė pas Aną. 

Pagaliau priėjome prie Siono kalno. Jo vir
šūnėje kardaise stovėjo Dovydo pilis, kurios griu
vėsiai išlikę. Praėję pro Bersabėjos, — apie ją bus 
toliau, — tvenkinį, pro Žuvų vartus grįžome atgal į 
vienuolyną. 

Birželio dvidešimt devintą dieną po vakarienės 
vėl įėjome į šv. Karsto baziliką ir apėjome su proce
sija, kaip anksčiau parašyta. Išklausę mišparų ir 
atlikę išpažintį, rengėmės priimti šv. Komuniją. Ta
da buvo šv. Petro ir Povilo šventės vigilija. Naktį 
praleidome ten pat, melsdamiesi kaip ką Dievas 
įkvėpė. 

Po vidurnakčio sugiedojo rytines maldas. Prie 
šv. Karsto atlaikė ankstyvąsias Mišias. Kitas Mišias 
— sumą — tėvas vikaras sugiedojo Kalvarijos 
kalne prie katalikų altoriaus, toje vietoje, kur 
Kristų prikalė prie Kryžiaus. Ten priėmusius šv. 
Sakramentą, mus nuvedė prie šv. Karsto. Jo viduje 
priėmėme pagal senovinį krikščionių paprotį 
suteikiamą šv. Karsto riterio vardą ir ženklus. 

Pagal labai seniai popiežių suteiktą privilegiją 
šiai ceremonijai vadovauja tuo metu esantis vietos 

KELIONE Į JERUZALĘ 
M, K RAPVftA NAŠUiTĖUS 
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gvardijonas. Jam, kaip anksčiau sakyta, esant iš
vykus į Konstantinopolį, tą pačią pareigą atliko tė
vas vikaras. Kokios šio akto apeigos ir ceremonijos, 
plačiau paaiškinta atskirame rašinyje. Kelionės 
aprašymo gale pridėtas to rašinio vienas egzem
pliorius, kad kas norės galėtų pasiskaityti. 

Kartu su manimi buvo Jeruzalėje ir gavo šv. 
Karsto riterio vardą bei ženklus šie asmenys: sile-
zietis baronas Abraomas de Dona, prūsai Jurgis 
Kosas ir Mykolas Konarskis, lietuvis Andrius Ska-
rulskis ir lenkas Petras Bylina. 

Dalyvavo ir daugiau: jėzuitų kunigas Leonar
das Pacifikas su broliuku Kipriečiu, Vratis-

lavijos (Vroclavo) chirurgas Jonas Šulcas ir lietuvis 
virėjas Jeremijas Giermekas. 

Laukdami turkų, kad atidarytų bažnyčią, kai 
kurie užsiminė apie šv. Karsto bazilikos lobį, kurį 
gerokai padidino krikščionių valdovų dovanos, ta
čiau, Jeruzalė užkariavus netikėliams, atrado, pra
rastą. 

Šėlimas I, niokodamas Egiptą, siekė pagrobti 
tą lobį, bet broliai vienuoliai jį užkasė į žemę. Nie
kur nerasdamas, visus kiek buvo vienuolius įmetė 
i bjaurų kalėjimą Jeruzalės pily (apie ją vėliau). 
Dvidešimt septynis mėnesius juos tenai kankino 
duonos ir vandens teduodami. Tačiau jie buvo tokie 
tvirti, kad jokiais plakimais, kankinimais jų ne
privertė išduoti. Daug vienuolių išmirė. Egiptą 
užėmęs, tironas išlikusius vienuolius liepė paleisti. 

Apie vidudienį išleisti iš bažnyčios atėjome prie 
vienuolyno. Ten pavalgius mums buvo įteikti 

pergamente surašyti šv. Karsto riterių diplomai. 
Vienuolyno sekretorius, kuris mano laikais rašė, 
buvo brolis Deodakas (Deodatas?) Neapolietis. 
Man įteiktas toks raštas: 

V isiems ir kiekvienam atskirai, kurie šį raštą 
skaitys, (meldžiame) amžinojo Viešpaties iš

ganymo. Vardan Mieliausiojo mūsų Viešpaties Jė
zaus Kristaus Amen. Tebūnie žinoma, kad nuošir
džiai trokšdamas aplankyti Šventosios Žemės šven
tąsias vietas, neseniai kaip piligrimas atvyko Oly-
kos ir Nesvyžiaus kunigaikštis, šv. Romos imperi
jos princas, Sidloveco ir Myro grafas, Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės maršalas Mikalojus Kris
tupas Radvila. Atlikęs išpažintį, priėmęs šv. Komu
niją, labai pamaldžiai aplankė, pagarbiai apka
bino ir pabučiavo šventąjį mūsų Viešpaties Jėzaus 
Kristaus Karstą, iš kurio jis trečiąją dieną garbin
gai prisikėlė, ir šv. Kalvarijos vietą, kurioje, atpirk
damas žmonių giminę, pasidavė labai žiauriai mir
čiai ant Kryžiaus. Aplankė Siono kalną, kur Vieš
pats su apaštalais valgė tą didingai nuostabią va
karienę, nusižeminęs nuplovė jiems kojas, kur Jo 
Dvasia ugnies liepsnelėmis nužengė ant jo mokinių 
galvų. Taip pat aplankė ir Dovydo miestą Betliejų, 
kur Viešpats teikėsi iš Mergelės Marijos gimti, būti 
paguldytas tarp gyvulių, aštuntą dieną būti apip
jaustytas, paskui išminčių pagarbintas. Dar ap
lankė ir Judėjos kalnus — Montaną, kur šv. Dievo 
Gimdytoja buvo aplankiusi šv. Elžbietą ir kur šv. 
Jonas Krikštytojas gimė, bet tą dykumą, kurioje 
atgailavo, taip pat Betaniją, kur Viešpats prikėlė 
mirusį keturias dienas išgulėjusį Lozorių, be to, 
Alyvų kalną, kurio papėdėje savo kančios dieną 
meldėsi, kur Piloto kareivių būrio buvo suimtas ir 
surištas, iš kurio viršūnės dėl savo šventumo pa
galiau stebuklingai įžengė į dangų. Aplankė Nekal
tai Pradėtosios Mergelės Marijos mauzoliejų, esan» 
tį. Juozapato slėnio viduryje, iš kur ji garbingai su 
kūnu ir siela angelų buvo paimta i dangaus sos
tą. 

Bus daugiau . 
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS 

Paskutinė balandžio savaitė 
be didesnių netikėtumų 

Dar viena nesaldi 
prezidento savaitė 

Esu įsitikinęs, kad Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus jau ne 
kartą yra pagalvojęs, jog visiškai teisi 
buvojo žmona Alma ir kai kurie buvę 
patarėjai, kai tikino nekandidatuoti 
antrą kartą. Praėjo dar tik pusė ka
dencijos, o prezidentas jau priverstas 
pripažinti, kad jo pažadai nuversti 
kalnus Lietuvos vidaus politikoje 
subliūško kaip muilo burbulas. An
trosios kadencijos aušroje preziden
tas ne kartą tvirtino, jog jo turimų 
galių tikrai pakanka, tereikia politi
nės valios ir ryžto. Dabar gi, kalbė
damas televizijos laidoje, jis liūdnai 
teigė, kad Konstitucijoje numatytų 
politinių galių nepakanka ir reikia 
pagalvoti apie Konstitucijos pataisas. 

Šie prezidento žodžiai eilinį kar
tą sulaukė visai kitokios reakcijos nei 
Valdas Adamkus veikiausiai tikėjosi. 
Vieni pagūžčiojo pečiais, o kiti tiesiai 
pareiškė, jog reiktų rimtai pagalvoti 
apie Seimo renkamą prezidentą. Esą 
tokia praktika puikiai egzistuoja 
Estijoje ir Latvijoje ir mūsų kaimy
nams netenka spręsti tų problemų, 
kurios kyla iš politinių institucijų 
varžytuvių. 

Prezidento pasiūlymas nesukėlė 
entuziazmo ir todėl, jog jis pats atro
do vis labiau nusilpęs. Net jei nepa
sitvirtino skeptikų abejonės dėl fizi
nės V Adamkaus ištvermės, tačiau 

politinės valios jam vis labiau trūks
ta. Prezidentas vis labiau primena 
suirzusį pagyvenusį poną, kuriam ne
patinka tai, kas vyksta aplinkui, ta
čiau aiškių idėjų, kaip galėtų būti ki
taip, jis jau nebeturi. 

Esu įsitikinęs, kad labai nesma
gu prezidentui buvo priimti sprendi
mą, ar vetuoti Liustracijos įstatymo 
pataisą dėl apribojimų rezervo kari
ninkams. Visiškai suprantama, kad 
jis apsisprendė vetuoti. Įstatymo pa
taisa buvo parengta skubotai, joje ne
mažai prieštaravimų ir spragų. Ta
čiau faktas tas, jog išsipildė prognozė, 
kad prezidentas tapo rezervistų gel
bėtoju. Jo autoriteto tai tikrai nesu
stiprino. Lygiai kaip jo išvedžiojimai 
apie tai, kad esą velioniui Borisui Jel
cinui Lietuva nesuteikė svaraus vals
tybinio apdovanojimo, nes tai pasiū
lyti turėjo Valstybės apdovanojimų 
taryba. Į šiuos išvedžiojimus žurna
listė atsakė teisės aktų citata, kuri 
aiškiai rodo, jog prezidentas turėjo 
visas galias pats imtis apdovanojimo 
iniciatyvos. Veikiausiai paprasčiau
siai apie tai nepagalvojo, o dabar ne
sinori to pripažinti. 

Nejaukiai prezidentas turėjo 
jaustis ir susitikime su Seimo frakci
jų seniūnais. Po jo paaiškėjo, kad jam 
teks teikti dekretą apie Arvydo Po
ciaus atstatydinimą, tačiau jo nusi
žiūrėtas kandidatas į VSD vadovus -
Povilas Malakauskas - vargu ar su
lauks pritarimo Seime. Prezidentui 
teliko skėsčioti rankomis ir sakyti -

tai pasiūlykite ką nors patys. 

Partinės migracijos m e t a s 

Pilietinės demokratijos sąjunga, 
kaip ir galima buvo tikėtis, paskelbė 
politines varžytuves - kas pasiūlys 
šios partijos nariams geriausias sąly
gas, pas tą partija visi ir iškeliaus. 
Varžytuves paskubino Sveikatos ap
saugos ministro R. Turčinsko apsis
prendimas pereiti pas socialdemokra
tus. 

Ministras savo žingsnį paaiškino 
tuo, kad socialdemokratai turi dau
giau galios, o pilietininkai esą vis 
vien anksčiau ar vėliau išsivaikščios. 
Regis, šiandien pagrindinis pilie-
tininkų vadovo Viktoro Muntiano rū
pestis - kaip parsiduoti kolektyviai, 
nes esą taip galima gauti geresnę po
litinę kainą nei, išsibėgiojant po vie
ną. Tiesa, ir šiuo atveju tenka spręsti 
problemą: dalis pilietininkų žvalgosi į 
valstiečius liaudininkus, kiti - į so
cialdemokratus. Abi šios partijos dži
augiasi papildymu, tačiau ypatingu 
sąlygų naujokams neskuba sudaryti. 

Ką gi, kai išnyks Politinės de
mokratijos sąjunga, Lietuvos part inė 
sistema tikrai nuo to nenuskurs. Ši 
partija tebuvo dirbtinis darinys, at
siradęs, tikintis perimti Darbo parti
jos politinį kapitalą. Tačiau naujai 
partijai pirmiausia pritrūko chariz
matinio vadovo. Ar tokio pobūdžio 
tuoktuvės sustiprins valstiečius liau
dininkus ar socialdemokratus? Abe
joju. Tačiau ir keli šimtai žmonių vis 
šis tas. 

Partiniai persigrupavimai nesi
liauja ir Vilniuje, net po mero išrinki
mo. Daug ką nustebino žinia, kad bu
vęs vicemeras socialdemokratas G. 
Paviržis nuo šiol dirbs A. Zuoko pa
tarėju. Taip, tas pats G. Paviržis, ku
ris buvo vadinamas didžiausiu buvu
sio Vilniaus mero konkurentu pra
ėjusią kadenciją. Politikoje viskas 
keičiasi itin sparčiai. 

Jau gegužės vidurį turėtų paaiš
kėti, kokiai partijai priklausys Vil
niaus vicemeras A. Paleckis. Social
demokratai grasina jį išmesti iš parti
jos, o liberaldemokratai neslepia, jog 
mielai priimtų į savo gretas. Stebint 
tokius sparčius partinės priklauso
mybės pokyčius, telieka tik spėlioti, 
kokios par t inės mozaikos susifor
muos iki šių savivaldybių tarybų 
kadencijos pabaigos. 

Finansų ministro Lietuvai 
nereikia? 

Lietuva daugiau kaip mėnesį 
gyvena be Finansų ministro. Nei pre
zidentas, nei premjeras, regis, nesku
ba ieškoti įpėdinio atsistatydinusiam 
Z. Balčyčiui. Tiesa, premjeras patiki
no, kad jau kitą savaitę jis siūlys rim
tai svarstyti dabartinio viceministro 
Rimanto Sadžiaus kandidatūra. 

Kita vertus, ar ilga Vyriausybės 
veikla be Finansų ministro ką nors 
stebina? Ši Vyriausybė, regis, neketi
na vykdyti radikalių reformų, su euro 
įvedimu jau kartą apsijuokė, tai Fi
nansų ministerija yra tapusi tik sa
votiška Vyriausybės buhaltere, o 
šiam darbui atlikti ministro net ne
reikia. Pakanka kruopščiai viską su
skaičiuoti sugebančių klerkų. 

Tiesą pasakius, labai smalsu, ką 
apie Finansų ministerijos veiklą savo 
ataskaitoje, kurią skaitys netrukus, 
pasakys G. Kirkilas. Spėju, dar kartą 
pasidžiaugs, jog į biudžetą surenka
me vis daugiau pinigų. Tik ar tai Fi
nansų ministerijos nuopelnas? 

Kažkada, kai Finansų ministre 
buvo dabartinė eurokomisarė Dalia 
Grybauskaitė, buvo kalbama, jog ji 
yra tikrasis Vyriausybės stuburas. 
Dabartinei Vyriausybei patogiau be 
stuburo, todėl per drąsu tikėtis, kad 
R. Sadžius taps svarbiu veikėju Vy
riausybėje. Kita vertus, ar šioje Vy
riausybėje daug tikrai iškilių asme
nybių? 

Šeimų eitynės Gedimino prospekte. Gedimino BartusKos (ELTA) nuotr 

Vilniuje šeimos rinkosi Į eitynes 
Vilnius, balandžio 29 d. (ELTA) 

— Pasaulinę gyvybės dieną Vilniaus 
arkikatedroje bazilikoje melstasi už 
visas šeimas ir meilę jose. Sostinės 
Gedimino prospekte vyko spalvingos 
Šeimų eitynės, Gyvybės dienos kon
certas surengtas Nepriklausomybės 
aikštėje. 

Sekmadienio Šv. Mišias aukojęs 
Vilniaus arkivyskupas kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis pažymėjo, kad 
Gyvybės diena tai yra Šeimos difcna, 
todėl visoms šeimoms melsta Dievo 
palaimos, kad jose viešpatautų meilė, 
sutuoktinių draugystė, pagarba vie
nas kitam ir naujai gyvybei. 

Pasaulinę gyvybės dieną Lietu
vos bažnyčiose skaitytas Lietuvos 
vyskupų konferencijos laiškas, kuria

me pabrėžiama sutuoktinių draugys
tės ir kantrybės svarba darnios ir 
draugiškos šeimos atgaivinimui ir iš
laikymui. 

,,Žmonės ilgisi stabilios, patiki
mos ir laimingos santuokos, svajoja 
apie ją, nors šiandien Lietuvoje ją pa
tiria tik mažesnioji sutuoktinių dalis. 
Todėl Bažnyčia nesvyruoja skelbda
ma Gerąją Naujieną — harmoninga 
ir džiaugsminga santuoka yra gali
ma. Gausu laimingų sutuoktinių, ku
rių globoje vaikai nepatiria nuolati
nių barnių, kivirčų ir baimės. 

Draugiškumu — tegu patyrusiu 
skaudų išbandymą — pagrįsti santy
kiai yra vienintelis vaistas, gydantis 
širdies žaizdas", — rašoma vyskupų 
laiške. 

Simas Kudirka grįžta Į Lietuvą 
Los Andželas, balandžio 30 d. 

(www.lietuviams.com) — Lietuvis 
jūreivis Simas Kudirka, kurio sugrą
žinimo į Tarybų Sąjunga byla 1970 
metais sukėlė tarptautinį šurmulį, po 
kelių dešimtmečių gyvenimo Santa 
Monikoje, išvyksta gyventi į Lietuvą, 
skelbia Los Andželo Lietuvių Ben
druomenė. 

Jūreivis Simas Kudirka 1970 me
tais iš sovietų laivo pabėgo į JAV ta
čiau vėliau buvo išduotas Sovietų Są

jungai, kalėjo Sibire. Tačiau 1974 me
tais jam pavyko gauti JAV pilietybę, 
įrodžius, jog jo mama gimė Niujorke. 
Jo byla JAV buvo sukėlusi masinius 
protestus. 

Apie Simo Kudirkos peršokimą iš 
tarybinio laivo į amerikiečių pakran
tės apsaugos laivą, ir jo sugrąžinimo 
bylą 1978 metais buvo susuktas vai
dybinis filmas „The Defection of Si
mas Kudirka". 

Antrasis Sąjūdis pradeda veiklą 
Vilnius, balandžio 30 d. (BNS) 

— Kaune savaitgalį įvyko Lietuvių 
fronto bičiulių (LFB) Lietuvos sam
būrio steigiamasis susirinkimas. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ži
nios", dar 1940-1941 metais pradėju
sios veikti organizacijos pagrindinis 
tikslas tuomet buvo kova prieš nacių 
ir rusų okupaciją. 

Vėliau sambūris persikėlė į Va
karus ir itin suklestėjęs JAV daugiau
sia dėmesio skyrė rezistencinei veik
lai, siekė Lietuvos išlaisvinimo. 

Nors daugelis išeivijos rezisten
cinių organizacijų po 1991 metų nu
traukė savo veiklą ar tiesiog liovėsi 
gyvavusios, LFB užsibrėžė tikslą su
kurti Lietuvoje gerai organizuotą 
pilietinę visuomenę. Todėl ir ryžtasi 
perkelti organizaciją į Lietuvą. 

Į Kauną susirinko mažiausių 
LFB teritorinių padalinių — židinių 

— atstovai iš Alytaus, Druskininkų, 
Utenos, Šiaulių, Pasvalio, Panevėžio, 
Lazdijų, Kauno, Vilniaus. 

Nors tokių padalinių esama 18 
rajonų, ne visų jų atstovai galėjo at
vykti į Kauną. 

Šiuo metu nepolitinės organizaci
jos veikloje dalyvauja 300-400 akty
vių Lietuvos piliečių. 

Burdami pilietinę visuomenę 
LFB sąjūdžio nariai siekia kurti tau
tos interesus ginančią valstybę, kovo
jančią už teisinį ir socialinį teisingu
mą, pagarbą žmogui. Tai daryti pla
nuojama reikalaujant reformuoti tei
sinę sistemą, kuri šiuo metu esą ten
kina ne visuomenės, o oligarchinių 
grupuočių lūkesčius. Šalies vidaus 
politiką raginama grįsti krikščioniška 
morale ir kitomis visuotinai pripažįs
tamomis, bet dažnai paminamomis 
vertybėmis. 

http://www.lietuviams.com
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS i\n\ų agentūrų pranešimais) 

Nerimsta aistros dėl Bronzinio kareivio 

Riaušės Estijoje. 

Atkelta iš 1 psl. 
Prie pastato susirinkę žmonės 

aprūpinami viskuo, ko reikia, kad ga
lėtų išbūti ten visą parą: veikia lauko 
tualetai, virtuvė, atvesta elektra, pa
statytos palapinės, kurioje jaunuoliai 
pakaitomis ilsisi. 

Praėjusią naktį milicijai ir omo-
nininkams padedant iš ambasados 
pastato pavyko išvesti nėščią darbuo
toją su vaikais. Blokuojamame pasta
te yra apie 20 žmonių, kurie turi pa
kankamai maisto atsargų ir visko, ko 
reikia normaliai gyvybinei veiklai. 

F. Persidskis paaiškino, kad am
basada dirba toliau, nors konsulinis 
skyrius savo veiklą nutraukė. 

Estija laukia Europos Komisijos 
reakcijos Rusijos atžvilgiu dėl Estijos 
ambasados Maskvoje darbuotojams 
iškilusio pavojaus, pareiškė pirma
dienį interviu šalies televizijai už
sienio reikalų ministras Urmas Pae-
tas. 

Estijos užsienio reikalų ministe
rija pirmadienį įteikė Rusijos valdžiai 
notą, kurioje reiškia rimtą susirūpi
nimą ir protestą dėl nesiliaujančių iš
puolių prieš Estijos ambasadą Mask
voje. 

Notoje pažymima, kad ambasa
dos personalo, taip pat jo šeimos na
rių gyvybei ir sveikatai iškilo grėsmė. 

Estijos URM primygtinai reika
lauja, kad Rusija laikytųsi Vienos dip
lomatinių santykių konvencijos ir 
įvykdytų tiesioginę savo prievolę — 
užtikrinti ambasados darbuotojų ir 
Maskvoje akredituotų Estijos diplo
matų saugumą ir judėjimo laisvę. 

Dėl Talino centre stovėjusio pa
minklo sovietų kariams perkėlimo 
susidariusi padėtis pradeda neigia
mai atsiliepti šalies verslininkų veik
lai. 

Pirmadienį verslo sluoksnių 
laikraštyje „Aripaev" didelės įmonės 
,,Silmet" valdybos pirmininkas Tiitas 
Vahi rašo, kad „įtempta padėtis dėl 
Bronzinio kario turėjo įtakos ir mūsų 
verslui". 

T. Vahi, kuris praėjusio amžiaus 
paskutiniojo dešimtmečio viduryje 
buvo Estijos ministras pirmininkas, 
rašo: „mes atidėjome investicijas, pa
vyzdžiui, į kurhauzo Narva Jeesū 
statybą, kai kuriuos uosto projektus. 
Ir mūsų partneriai užsienyje dabar 
neplanuoja greitų investicijų. Palūkė-
sim, ką parodys ateitis". 

Penki britai pripažinti kaltais dėl 
sąmokslo surengti bombų atakas 

Londonas, balandžio 30 d. 
(„Reuters"/BNS) — Pirmadienį pen
ki britai buvo pripažinti kaltais dėl 
sąmokslo visoje Didžiojoje Britanijoje 
surengti „ai Qaeda" įkvėptas bombų 
atakas, per kurias galėjo žūti šimtai 
žmonių. 

Sąmokslininkai šiuos išpuolius 
planavo prieš virtinę taikinių, pra
dedant naktiniais klubais, trauki
niais ir baigiant prekybos centru. 

Gauja bomboms ketino panaudo
ti 600 kg amonio nitrato trąšų ir su
rengti sprogimus iš keršto už Didžio
sios Britanijos paramą Jungtinėms 
Valstijoms po 2001 metų rugsėjo 11-
osios išpuolių, teigė prokurorai. 

Omaras Khyamas, Waheedas 
Mahmoodas, Anthony Garcia, Jawa-
das Akbaras ir Salahuddinas Aminas 
buvo pripažinti kaltais dėl to, kad 
kartu su kanadiečiu Mohammedu 
Mominu rezgė sąmokslą surengti 
sprogimą, galėjusį sukelti grėsmę 
žmonių gyvybėms. 

A. Garcia ir O. Khyamas taip pat 
buvo pripažinti kaltais turėjus daiktų 
terorizmui — trąšų, o O. Khyamas 

dar buvo nuteistas dėl aliuminio mil
telių, reikalingų sprogmenims, turėji
mo. 

Prieš teismą stoję vyrai visus kal
tinimus neigė. 

O. Khyamo brolis Shujah Mah
moodas ir dar vienas vyras — Na-
beelas Hussainas dėl dalyvavimo są
moksle buvo išteisinti. 

Per ilgiausią teismo procesą dėl 
terorizmo, trukusį daugiau kaip vie
nerius metus, prokurorai tvirtino, 
kad 2004 metais suimtiems teisia
miesiems tereikėjo susitarti dėl tai
kinio. Jeigu jie būtų įgyvendinę savo 
planus, jų ataka būtų tapusi pirmoji, 
kurią surengė pačioje Britanijoje už
augę teroristai. 

Policija įtariamuosius sulaikė li
kus metams ir keturiems mėnesiams 
iki 2005 metų liepos 12-osios išpuolių 
Londono transporto sistemoje, per 
kuriuos žuvo 52 žmonės. 

Pagrindinis prokurorų liudytojas 
buvo Pakistane gimęs amerikietis 
Mohammedas Babaras, Niujorke pri
sipažinęs dėl nusikaltimų, susijusių 
su teroristine veikla. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijos miestuose neturė tų 

likti komunistinę epochą menančių 
paminklų, mano šalies kultūros ir 
nacionalinio paveldo ministras Ka-
zimierzas Michalas Ujazdowskis. Jo 
vadovaujama ministerija rengia įsta
tymo projektą dėl memorialinių vie
tų, kuris suteiks savivaldybėms ir 
valstybės administracijai galimybes 
„sėkmingai pašalinti paminklus ir 
simbolius, bylojančius apie svetimos 
šalies įtaką Lenkijai", — informuoja 
dienraštis „Dziennik". „Bet kokie 
komunistinės diktatūros simboliai 
turi būti nugriauti kaip svetimi len
kiškoms tradicijoms", — teigia mi
nistras, vienas iš valdančiosios kon
servatyvios „Įstatymo ir teisingumo" 
partijos vadovų. 

MADRIDAS 
Ispanijos princesė Letizia, sosto 

įpėdinio princo Felipes de Bourbono 
žmona, sekmadienį pagimdė antrąjį 
jųdviejų vaiką — mergaitę, kuriai da
vė Sofios vardą, pranešė karališkieji 
rūmai. 34 metų Letizia ir 39 metų 

I princas Felipe susituokė 2004 metais. 
' Jų pirmoji dukrelė Leonora gimė 
j 2005 metų spalį. Antrasis kūdikis šį 
i pasaulį išvyko toje pačioje privačioje 
I Madrido klinikoje kaip ir Leonora. 

Mergaitė gimė keliomis dienomis 
anksčiau — jos buvo laukiama gims
tant gegužės pradžioje. 

TALINAS 
Per kasinėjimus Tenismegio kal

voje Talino centre buvo aptikti de
vyni karstai, iš kurių aštuoni buvo 

| rasti sekmadienį vakare. Per spaudos 
konferenciją Teismo ekspertizės ir 
kriminalistikos centro atstovas Ulla-
ras Ranno pranešė, kad sekmadienį 
vakare netoli tos vietos, kur stovėjo 
Bronzinis kareivis, buvo aptikti aš
tuoni kapai. Pasak jo, karstai buvo 
suguldyti dviem eilėmis maždaug 
135 - 150 cm gylyje. 

LONDONAS 
Nuo pirmadienio Siaurės Airijoje 

įsigaliojus draudimui rūkyti viešose 

ATLANTIC 

vietose, rūkaliams grės 50 svarų 
bauda, jeigu jie užsidegs cigaretę ka
vinėse, darbo vietose ir kitose užda
rose patalpose. Įmonės, nesilaikan
čios šio draudimo, kuris nuo liepos 1 
dienos įsigalios ir Anglijoje, bus bau
džiamos iki 2,500 svarų bauda. Škoti
ja, Velsas ir Airija jau yra uždraudu
sios rūkyti daugelyje viešų vietų. Mi
nistrai tvirtina, kad šiam draudimui 
pritaria dauguma gyventojų ir jis 
kasmet gali išgelbėti šimtus žmonių 
gyvybių. 

ATĖNAI 
Anksti pirmadienį užpuolikai į 

vieną Atėnų policijos nuovadą sviedė 
rankinę granatą ir iš pusiau automa
tinio ginklo paleido 17 šūvių. Per šią 
ataką buvo apgadinti policijos ir civi
liai automobiliai, bet žmonės nenu
kentėjo. Policija teigė tirianti galimy
bę, kad ataką Nea Jonijos rajone — 
didžiausią policijos nuovadų ir bankų 
užpuolimų virtinėje — surengė vie
tos partizanų grupuotės. Anarchistai 
ir kairiojo sparno grupuotės pasta
rąją savaitę jau surengė kelias ata
kas, įskaitant incidentus, kai į vieną 
Atėnų policijos nuovadą jos metė bu
telius su benzinu, padegė automobi
lius ir privertė viduje buvusius po
licininkus bėgti į lauką. 

JAV 

LOS ANDZELAS 
Kalifornijos gubernatorius Ar

noldas Schwarzeneggeris sekmadienį 
viename San Francisko priemiestyje 
paskelbė nepaprastąją padėtį, kai į 
avariją patekus ir sprogus vienai au
tocisternai, sugriuvo vienas greitke
lio viadukas. „Si deklaracija supa
prastins kontraktų sudarymo proce
dūras ir aplinkosaugos kodeksą bei 
padės nedelsiant gauti lėšų remonto 
operacijoms", — pažymėjo jis. 

KANZAS SITIS 
Jungtinėse Valstijose per susi

šaudymą Kanzas Sičio mieste Mi
sūrio (Missouri) valstijoje žuvo trys 
žmonės, dar du paguldyti į ligoninę. 
Pasak policijos, sekmadienį apie 4 
vai. po pietų vietos laiku ginkluotas 
vyriškis įėjo į parduotuvės vidų ir, 
pradėjęs pakrikai šaudyti į jame bu
vusius žmones, du jų nukovė. Paskui 
jis įbėgo į prekybos centrą ir pradėjo 
šaudyti į lankytojus. Netrukus jis 
pats krito nuo policininkų šūvių. 
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
DAYTONA BEACH, FL 

PAGERBĖME 
M O T E R I S 

Vos prabėgus Šv. Velykoms, ba
landžio 15 d. susirinkome į mėnesinį 
susirinkimą. Tą dieną buvo auko
jamos tradicinės šv. Mišios. Giedojo 
muziko A. Skridulio vadovaujamas 
„Sietyno" choras. Vargonavo pats 
Skridulis. 

Mišioms pasibaigus, visi rinko
mės į parapijos salę. Susirinkimą pra
dėjo klubo pirmininkas J. Baltru
šaitis. Susirinkę svečiai, „Sietyno" 
chorui vadovaujant, pagiedojo keletą 
patriotinių dainų. Šios dienos kalbė
tojas buvo Narimantas Karaša. Jis 
kalbėjo apie moteris ir jų vaidmenį 
tautos gyvenimo istorijoje. 

Karaša yra labai įdomi, patraukli 
ir spalvinga asmenybė. Jis gimęs dar 
nepriklausomoje Lietuvoje, vos spėjęs 
baigti gimnazijos mokslus turėjo 
pasitraukti į platųjį pasaulį. Baigė 
inžinerijos mokslus Vokietijoje ir 
Amerikoje. Čia jis dirbo savo pro
fesinėje srityje. Sulaukęs pensininko 
amžiaus apsigyveno žinomame Flo
ridos mieste Daytona Beach. 

Šalia savo profesinio darbo Na
rimantas visada domėjosi pasaulio 
istorija. Žinoma, pirmiausiąjį domino 
mūsų tautos istorija. Jis beveik jokio 
dėmesio nekreipė į mūsų laikų ne
priklausomos Lietuvos istoriją. Jo 
dėmesys visada buvo nukreiptas į le
gendinę tautos praeitį. 

Susirinkimo pradžioje jis tarė: 
„Noriu t rumpai apžvelgti moterų 
įnašą į mūsų bendruomeninį gyven
imą". Tad ir tą pasakojimą apie gy
venimą jis pradėjo tardamas, jog ar
cheologai yra radę maždaug 4-5 tūks
tančių metų senumo įrankių ir pa
puošalų. 

Žinoma, toje gilioje senovėje nei 

moterys, nei vyrai valstybiniame gy
venime didelio vaidmens nevaidino. 
Moterų pagrindinis uždavinys buvo 
pagaminti valgius ir prižiūrėti namų 
tvarką. O vyrai turėjo eiti į girias ir 
primedžioti pakankamai žvėrių ir 
žvėrelių, prigaudyti upėse pakanka
mai žuvų, kad moterims būtų iš ko 
gaminti tuos valgius. Atrodo, kad 
jokios valstybinės santvarkos nebu
vo. Žinoma, kaip ir visada, moterims 
dar teko didelis uždavinys pagimdyti 
pakankamai vaikų šeimyniniam gy
venimui pratęsti. 

Taip tenka pamažu įžengti į 
mūsų Didžiųjų Kunigaikščių valdo
mos valstybės gyvenimą ir pažvelgti, 
kokį vaidmenį tuo laikotarpiu vaidi
no moterys. 

Ir tuo laiku moterys, net ir bū
damos valdovų žmonos ar mylimo
sios, didesnio vaidmens valstybinia
me gyvenime nevaidino. Tad ir jų 
vardai istorijos vadovėliuose nėra 
minimi. Pirmą kartą vadovėliuose 
yra paminėtas Upytės kunigaikščio 
žmonos vardas. Bet net ir šis vardas 
iki šiol yra neatspėta paslaptis. Vė
liau, jau istorijos puslapiuose, randa
mi Mindaugo žmonos Mortos, Ge
dimino žmonos Jaunės vardai. Bet 
ryškiausiai istorijos puslapiuose švyti 
Kęstučio žmonos Birutės vardas. 

„Politinių santuokų" gerografiją 
ypač plačiai išplėtė labai daug duk
terų turėjęs kunigaikštis Gediminas. 
Jo dukros buvo ištekintos už kai
myninių valstybių kunigaikščių. Bet 
žymiausia Lietuvos nuotaka pagony
bės gadynėje buvo jo dukra Ona, ište
kinta už būsimojo Lenkijos karaliaus 
Kazimiero III. 1333 m. ji, drauge su 
vyru, buvo vainikuota Lenkijos kara-

1998 metais 15-os metų jubiliejų atšventęs Daytona Beach choras 
„Sietynas" iki šiol yra svarbi šio lietuvių telkinio organizuojamų lietuviškų 
renginių dalis. 

liene. Dar ryškesnius pėdsakus yra 
palikusi kita Gedimino dukra Augutė 
Anastazija ir Kęstučio dukra Danutė 
Ona, kuri buvo ištekėjusi už Mozū-
rijos kunigaikščio Jonušo I. 

Karaša savo gana ilgoje, bet 
turiningoje kalboje paminėjo labai 
daug lietuvių moterų, kurios, ištekėję 
už kunigaikščių, užėmė sostus ir per 
savo dukras ir sūnus paliko labai ryš
kius pėdsakus Europos šalių istorijo
je. 

Tačiau su sudaryta Lietuvos-
Lenkijos unija baigėsi ir mūsų Di
džiųjų Kunigaikščių istorija. Kitame 
šimtmetyje pradėjo kilti tikroji lietu
vių dvasia ir kultūriniai laimėjimai. 
Čia ir vėl išryškėjo skirtingas lietuvių 
moterų veidas. Kai kurios, kaip Pla-
terytė, net ginklu pabrėžė savo lietu
višką veidą. 

Rusijos caro valdomoje Lietuvoje 
iškilo daug stiprios valios merginų. 
Prisiminkime Žemaitę, Šatrijos Ra
ganą, Lazdynų Pelėdą, Bitę, Simo
naitytę ir kt. Jos visos mūsų istorijos 
puslapiuose yra palikę neišdildomus 
pėdsakus. 

Didžiosios mūsų tautos nelaimės 
nesustabdė mūsų moterų veiklos, o, 
priešingai, iškėlė jas į pasaulinio 
garso mokslininkes. Pakanka pa

minėti Alseikaitę-Gimbutienę, Galdi
kaitę, istorikę Daugirdaitę Sruo
gienę. Pagaliau į jų sąrašą galime 
įrašyti ir Sibiro kankinę Dirsytę. 

Moterys dalyvauja ir dabartinėje 
iš bolševikų išvaduotoje tėvynėje. Pir
moji ministrė pirmininkė buvo Pruns
kienė, o dabar politiniame gyvenime 
aktyvi yra Grybauskaitė ir kt. 

Karaša yra geras kalbėtojas, 
puikiai išryškinęs moterų svarbą 
įvairiais istorijos likotarpiais. Jo 
kalba buvo labai įdomi, visi susirin
kusieji ją su dideliu dėmesiu iš
klausė. Žinoma, čia dar didelį vaid
menį suvaidino ir tai, kad Nariman
tas labai domisi mūsų tautos istorija 
ir moka savaip įvertinti visų istorinių 
įvykių svarbą. 

Kai klubo pirmininkas Juozas 
Baltrušaitis padėkojo kalbėtojui už 
tokią gražią paskaitą, svečiai labai 
širdingai padėką palydėjo gausiais 
plojimais. 

Kalboms pasibaigus visi svečiai 
buvo pakviesti prie stalų ir pavaišinti 
skaniais valgiais ir vynu. 

Ir šį kartą visi geros nuotaikos 
skirstėsi iš salės bei išsinešė labai 
malonius prisiminimus. 

Jonas Daugėla 

SUNNY HiLLS, FL 

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE 
2007 m. vasario 25 d. Sunny Hills 

LB apylinkės valdyba surengė Va
sario 16-osios ir Kovo 11-osios mi
nėjimą. Ta pačia proga buvo paminė
tos mūsų laisvės šauklio, genialaus 
poeto Bernardo Brazdžionio 100-
osios gimimo metinės. 

Minėjimas prasidėjo 11 vai. r. 
trispalvės pagerbimu, ją įnešant į 
bažnyčią ir iki altoriaus palydint tau
tiniais rūbais apsirengusių moterų. 
Per pamaldas choras (vad. G. Belec
kienė) giedojo „Tau dėkinga Lietu
va", „Apsaugok Aukščiausias" ir 
kitas, šiai progai tinkančias giesmes. 
Dauguma chorisčių vilkėjo tautiniais 
rūbais, kas sudarė iškilmingumo 
įspūdį. 

Klebonas prelatas F. Szczykuto-
wicz savo pamoksle minėjo Lietuvos 
kančias ir kovas dėl nepriklausomy
bės bei sveikino visus jos sulaukus. 
Po pamaldų minėjimas buvo tęsiamas 
3 vai. p.p. parapijos salėje. Salė šven
tiškai išpuošta. Ant stalų užtiestų 
lino rankšluosčiais — žvakės, progra
mos, gvazdikų puokštės ir trispalvės 
vėliavėlės. Vidury salės tribūna, pa
puošta išaustu Vyčiu ir Lietuvos him
nu, šalia stalelis su gėlėmis, žvake ir 

medžio drožiniu — Vyčiu. 
Visiems susirinkus įžanginį žodį 

tarė LB apylinkės valdybos vicepir
mininkas Algirdas Nakas. Jis valdy
bos vardu pasveikino susirinkusius į 
tautos šventę ir didžiojo poeto B. 
Brazdžionio 100 metų gimimo sukak
ties paminėjimą. Jis pabrėžė, kad 
Vasario 16-ta ir Kovo 11-ta yra vienos 
iš reikšmingiausių ir laimingiausių 
mūsų tautos istorijoje. Taigi visi 
turime džiaugtis ir ši dvasia visada 
tegyvena mumyse. Po įžanginio žo
džio A. Nakas tolimesnį programos 
vedimą perdavė LB apylinės pirmi
ninkei E. Zebertavičienei. Ji paprašė 
visus atsistoti ir pagerbti vėliavas. 
Buvo įneštos Amerikos ir Lietuvos 
vėliavos, lydimos tautiniais rūbais 
vilkinčių lietuvaičių. Sugiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnai. Žuvusių už 
laisvę pagerbimui uždegti žvakę pa
kviesta vyriausia apylinkės moteris 
O. Mamaitienė, ir jie pagerbti tylos 
minute. Kun. I. Gedvilą paskaitė in-
vokaciją: „Viešpatie, visatos Kūrėjau, 
Tu leidai pasaulin visus žmones, 
visas tautas ir kalbas, ir nenori, kad 
tai, kas sukurta, pražūtų. Nuo amžių 
mūsų sesės ir broliai vykdė Tavo no

rą: kovojo už savo kraštą, savo kalbą. 
Jie aukojo savo gyvybes, kad Lietuva 
gyvuotų ir lietuvišku žodžiu būtų 
garbinamas Tavo vardas. Prieš eilę 
metų buvo nušvitęs laisvės spindu
lėlis, kurį greitai užgniaužė pasaulio 
galiūnai. Tavojo stebuklo dėka vėl tas 
laisvės spindulėlis šviečia, leisdamas 
Lietuvai viešai reikštis pasaulio tautų 
šeimoje. Viešpatie, esi davęs žmogui 
protą ir valią, kad jis darbuotųsi, 
remdamasis Tavimi. Todėl mes šian
dien savo dalyvavimu išreiškiame, 
kad norim vykdyti Tavo planą, kad 
norim išlaikyti Lietuvą gyvą Tavo 
pasaulin leistų tautų šeimoje. Vieš
patie, padėki mums. Amen". 

Pirmininkė pranešė, kad yra 
gauta rezoliucija. Ją anglų kalba per
skaitė LB apylinkės valdybos iždi
ninkė J. Mamaitytė. Rezoliucija buvo 
priimta vienbalsiai. Toliau vyko me
ninė programa. E. Zebertavičienė pa
skaitė B. Brazdžionio eilėraštį „Tėvų 
namai" ir pakvietė visus džiaugtis, 
kad Lietuva laisva. Po to Brazdžionio 
eiles skaitė B. Nakienė „Manei pro
tėvių žemė" ir V Žebertavičius „Aš 
čia gyva". E. Zebertavičienės ir O. 
Adomaitienės duetas atliko „Jūra" 

(žodž. Vyt. Bložės, muz. A. Raudo
nikio). Choras padainavo tris dainas, 
o „Lietuva brangi" traukė visa salė. 
Svečiai — kun. T. Rudnik iš Syracuse, 
NY, ir kun. Florijonas iš Lenkijos — 
buvo sužavėti renginiu. Pasibaigus 
meninei daliai pirmininkė visus pa
kvietė vaišių. 

Kai visi buvo besiruošią keliauti 
namo, prie mikrofono priėjo svečias 
kun. P Rudnikas. Jis labai nuošir
džiai padėkojo už tokią gražią šventę 
ir papasakojo, kaip 1969 m. pirmą 
kartą aplankė vieną lietuvių šeimą 
Vilniuje. Lietuvos laisvės garbei jis 
savo sodriu balsu pagiedojo „Ad mul-
tos annos". Jo parodytą nuoširdumą 
visi sutiko ilgais plojimais. 

Prieš ir po minėjimo LB apylin
kės iždininkė J. Mamaitytė rinko 
aukas ir nario mokestį. Baigdama 
noriu pasakyti, kad Sunny Hills lietu
viai nustebę ir pasipiktinę dėl pasiū
lymo pakeisti mūsų visų branginamą, 
sunkiais laikais slėptą, poetų apdai
nuotą trispalvę. Juk Lietuva ne kuni
gaikštystė, o valstybė! Nelieskite 
Trispalvės! 

Anelė Pečka i t i enė 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS Aklų ligos 

Spinduliai — naudingi ir 
pragaištingi 

A t k e l t a iš 2 ps l . 
Pasak V Kiguolienės, saulėje 

žmogų veikia ultravioletiniai A, B 
(UVA, UVB) spinduliai. Jie skiriasi 
bangos ilgiu. Besigindama nuo saulės 
spindulių, oda stengiasi išskirti kuo 
daugiau pigmento melanino. Žmo
gaus odoje yra mažiausiai karščio 
receptorių, todėl į odos perkaitimą 
reaguojama ne iš karto. Per ilgai kai
tinantis saulėje odai galima pakenkti, 
ją nudeginti. 

Gydytojos teigimu, reikia su
prasti, kad greitai įrudusi ir lygumu 
džiuginanti oda — laikinas malonu
mas. Taip geidžiamą įdegį praran
dame jau po kelių mėnesių, o mūsų 
oda, daugelį kartų patyrusi saulės 
sukeltą nudegimą, linkusi greičiau 
raukšlėtis, sausėti, gali atsirasti pa
tologiniai odos pakitimai: dėmės, 
apgamai, netgi odos vėžys. 

„Didžiausias pavojus yra tas, kad 
neigiami odos pokyčiai vystosi ne
pastebimai ir nebeišnyksta. Tyrimai 
įrodė, kad net 80 proc. saulės sukeltų 
odos pažeidimų atsiranda iki 18 me
tų, o jų padariniai išryškėja po dvi
dešimties ar net trisdešimties metų, 
— įspėjo V Kiguolienė. — Ypač ne
rekomenduojama kait int is saulėje 
vyresnio amžiaus žmonėms, nėš
čioms moterims, sergantiesiems lė
t inėmis plaučių, kepenų, inkstų, 
onkologinėmis, širdies ir kraujagyslių 
sistemos ligomis", — priminė gydyto
ja. 

P a v a s a r i s pavo j ingesn i s -

Pavojingiausias metų laikas le
pintis saulės spinduliais - nuo anks
tyvo pavasario iki rugpjūčio vidurio. 
Pavojingiausias paros metas — nuo 

10 vai. r. iki 4 vai. p. p. Tuo metu 
saulės spinduliai yra patys intensy
viausi. 

Pasak gydytojos, saulės spindulių 
poveikis odai priklauso nuo aplinkos 
sąlygų — ozono sluoksnio, oro užterš
tumo, spindulių atspindžio nuo van
dens, sniego, smėlio. Taip pat svarbu, 
koks odos tipas būdingas saulės vei
kiamam žmogui ir kiek laiko pralei
džiama saulėje. 

Rekomenduojamas buvimo kait
rioje saulėje laikas pirmomis die
nomis neturėtų viršyti 15-30 minu
čių. 

V Kiguolienė taip pat priminė, 
jog nuo tiesioginių saulės spindulių 
reikia saugoti ne tik labai jautrią 
veido, kaklo, krūtinės odą, patepant 
ją apsauginėmis priemonėmis. Svar
bu pridengti ir galvą gerai orą pralei
džiančiu audeklu ar kepure bei dėvėti 
kokybiškus akinius nuo saulės. 

Sau lės akiniai — b ū t i n i 

Anot gydytojos, akių tinklainė 
yra labai jautri saulės spinduliams, 
todėl saulė gali pagreitinti kataraktos 
ir kitų nemalonių akių ligų atsira
dimą. Jeigu oda dar šiek tiek gali 
prisitaikyti prie ultravioletinių spin
dulių gamindama melaniną, tai akys 
tokio sugebėjimo neturi. 

V Kiguolienė taip pat įspėjo, kad 
jei šviečiant saulei nenešiosime 
apsauginių akinių, tai ultravioletiniai 
spinduliai gali pažeisti akies rageną, 
lęšiuką ir tinklainę. Ilgainiui nesau-
gant akių gali išsivystyti katarakta ir 
pablogėti regėjimas. 

R e d a Ba l t ina i t ė 
„Klaipėda" 

Lietuviai aspiriną turėtų 
vartoti dažniau 

Nors Lietuvoje daugiausia gy
ventojų miršta nuo kraujotakos siste
mos ligų, jų profilaktikai pacien
tams rekomenduojama nepakanka
mai vaistų. Didžiausios šalyje tyri
mų bendrovės „TNS Gallup" atlikto 
tyrimo metu apklausus 373 kar
diologus ir bendrosios praktikos gy
dytojus paaiškėjo, kad pastarieji savo 
pacientams, kuriems gresia susirgti 
arba jau sergantiems kraujotakos 
sistemos ligomis, aspirino (acetilsali-
cilio rūgšties preparatų) skiria per 
retai. 

Tyrimas parodė, kad absoliuti 
dauguma - 98 proc. apklaustųjų šei
mos gydytojų aspiriną skiria pacien
tams, kuriems gresia susirgti širdies 
infarkto, insulto, stabilios ar nesta
bilios krūt inės anginos ir kitomis 
kraujotakos sistemos ligomis. Tačiau 
net 38 proc. apklausoje dalyvavusių 
kardiologų mano, jog šios grupės 
pacientų profilaktiškai aspirino ski
riama per retai. 

Tyrimas taip pat nustatė, kad 
pacientams skirdami aspiriną, kar
diologai vadovaujasi pasaulinių svei
katos organizacijų — Europos kar
diologų draugijos, Amerikos kardio
logijos kolegijos ir Amerikos širdies 
asociacijos — rekomendacijomis, o 

bendrosios praktikos gydytojai daž
niau pasikliauna vien savo patirtimi. 
Be to, šeimos gydytojai aspirino var
tojimo trukmę dažniau nustato at
sižvelgdami į ligos istoriją ir jos eigą, 
tuo metu kardiologai aspiriną ant
rinei širdies ir kraujagyslių ligų profi
laktikai (t.y. jau patyrus širdies 
infarktą, insultą ar kitokias komp
likacijas) rekomenduoja vartoti nuo
latos. 

Remiantis Lietuvos sveikatos 
informacijos centro duomenimis, 
šalyje nuo kraujotakos sistemos ligų 
miršta daugiau kaip pusė (54,4 proc.) 
gyventojų, o pagal vyrų mirtingumą 
dėl šių ligų Lietuva užima 13 vietą 
tarp 49 Europos ir NVS šalių. 

Vienu iš mažiausiu gyventojų 
mirtingumu nuo kraujotakos siste
mos ligų Europoje pasižyminčiose 
Norvegijoje ir Jungtinėje Karalystėje 
aspirino preparatų suvartojimas yra 
apie 2,5 karto didesnis nei Lietuvoje. 
Šiose Europos valstybėse vienam 
vyresniam nei 40 metų gyventojui 
tenka apie 56 aspirino tabletės per 
metus, o mūsų šalyje šis skaičius 
tesiekia 22 tabletes per metus (pagal 
IMS, 2005 m.) 

Pagal Alfa.lt 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

150 E. Huron, Suite 1000 
- 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 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS VIŽNAS, M.DV S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 VV.Afther Ave Sts. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 771-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

EUGENE C DECKER DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba Betuviškai. 
4647 W. 103 St , Oak. Lawn, IL 
55 L VVashington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TCRRI 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 

Ele Grove: 847-718-1212 
www.lllinoispain.com 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

PRAŠYMAS 
Prašome visus įsijungti į rengia

mą JAV LB Socialinių reikalų tarybos 
pastato remonto vajų. JAV LB Socia
linių reikalų tarybos pastatas, esantis 
Marąuette Park rajone, nupirktas 
1985 metais, iki šiol nėra ka pi tai i ai 
remontuotas. Dėl natūralaus senėji
mo ir amortizacijos per pastaruosius 
keletą metų ypač pablogėjo pastato 
būklė. Aiškiai pastebimi įtrūkimai ir 
plyšiai lubose, pro kuriuos, esant 
prastam orui, į pastato vidų varva 
vanduo. Plyšių gausu visame pastate, 
todėl norint sutaisyti stogą nuodug
niai ir ilgam laikui, būtinas kapitali
nis remontas. 

Smarkiai pablogėjus stogo būk
lei, lietus veržiasi į pastato vidų bei 
gadina vidaus apdailą. Nuo pastovaus 
vandens lašėjimo genda lubos, sienos 
ir netgi grindys. Remontas yra būti
nas. Nuo pastato įsigijimo (1985 m.) 
praėjo jau daug metų ir nemažai 
liūčių sezonų, kurie sugadino stogo 
bei lubų dangas, lubose net susidarė 
didžiuliai plyšiai, kurie ne tik negra
žiai atrodo, bet ir yra pavojingi. 

Pastato vidus atrodo neestetiš

kai, nemalonu kviestis svečius, kurių 
tikrai atvyksta nemažai, kadangi čia 
veikia nemažai komitetų. Be Vyres
niųjų centro „Seklyčia", lietuviško ra
dijo „Margutis II", įsikūrusi ir „Mar
ąuette Park specialioji apsauga". 

Dabartinė situacija kenkia pasta
to estetiniam vaizdui, ir, tuo pačiu, 
bendram lietuviškų organizacijų 
įvaizdžiui, mažina rinkos vertę bei 
sukelia daug nepatogumų šioje įstai
goje dirbantiems žmonėms. 

Prašome visų, nebūti abejingais 
lietuviškoms organizacijoms! Mums 
reikia Jūsų paramos! 

Aukas siųskite: Marąuette Bank, 
sąskaitos numeris — 775655. Fed. 
Tax ID 36-3163350 (parašykite — 
pastato remontui). 

Soc. reikalų tarybos adresas: 
2711-15 W. 71st Street, 
Chicago, IL 60629. 
Tel. 773-476-2655; 
Fax 773-436-6909; 
ei. paštas: 
lhse rv ices@sbcgloba l .ne t 
tinklalapis: 

www. l i e tuv iu -bendruomene .o rg 

SKELBIMAI * SKELBIMAI • SKELBIMAI 

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 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

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

Call 262 657 8467 

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

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

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

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

• • ' • ' " - • -

Q G Q w w w . d r a u g a s . o r g G G G 
• • i — — . • 

Pasidalinkite su „Draugo" skaitytojais JŪSŲ bendruomenės, parapijos, 
artimųjų, draugu rato ir šeimos naujienomis. Informuokite mus apie 
renginius ir kitus įvykius. Rašykite į redakciją adresu: 4545 VV. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 arba į redakcijos ei. paštą: redakc i ja@draugas .o rg 

http://Alfa.lt
http://www.lllinoispain.com
mailto:lhservices@sbcglobal.net
http://www.lietuviu-bendruomene.org
http://www.draugas.org
mailto:redakcija@draugas.org
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Lietuvių operos spektaklyje 
dainuos Arūnas Malikėnas 
Dainuoti pradėjęs dar berniukų 

chore „Ąžuoliukas", 1985 m. Arūnas 
Malikėnas (baritonas) baigė studijas 
prof. V Noreikos, klasėje Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje. Tais 
pat metais pakviestas solistu į 
Lietuvos nacionalini operos ir baleto 
teatrą. Per daugiau kaip dvidešimt 
metų solisto repertuare sukaupta per 
keturiasdešimt reikšmingų baritono 
vaidmenų įvairiose operose. Tarp jų -
Zermonas (G. Verdi „Traviata"), En
rikas (G. Donizetti „Liucija di La-
mermur"), Figaras (G. Rossini 
„Sevilijos kirpėjas"), Maršalka (B. 
Kutavičiaus „Lokys"), Silvanas (G. 
Verdi „Kaukių balius"), Dankairas, 
Moralesas (G. Bizet „Karmen"), Pin-
gas (G. Puccini „Turandot"), Rud-
žieras (J. F. Halėvy „Žydė"), Melitonė 
(G. Verdi „Likimo galia"), Jamadoris 
(G. Puccini „Madame Butterfly") ir 
kt. 

Be operinės veiklos, A. Malikėnas 
nuolatos rengia partijas stambiuose 
simfoniniuose instrumentiniuose 
kūriniuose, oratorinio žanro kom
pozicijose. Solistas dirbo su jvairiais 
dirigentais- tai S. Lano, J. Aleksa, G. 
Rinkevičius, J. Frantzas ir kt. Dai
nininkas koncertavo JAY Kanadoje, 
Pietų Amerikoje, Austrijoje, Vokieti
joje, Italijoje, Skandinavijos šalyse, 
Nyderlanduose, Rusijoje. 

Arūnas Malikėnas 

Lietuvių operos spektaklyje J. 
Strauss operetėje „Vienos kraujas" 
atliks svarbią baritono partiją, rei
kalaujančią daug artistiškumo, 

Spektaklis „Vienos kraujas" vyks 
Morton gimnazijos salėje gegužės 6 d. 
3 vai. p. p. Nepraleiskite progos iš
girsti Strauss muzikos bet ir pasi
gėrėti nuostabiu solistų dainavimu ir 
artistiškumu. 

Lietuvių operos info 

Posėdžiavo Lietuvių žurnalistų 
sąjungos valdyba 

Lietuvių žurnalistų sąjungos vaidybos nariai (iš kairės): Eugenija Mi
sevičienė, Vaiva Ragauskaitė, Edvardas Šulaitis ir Laurynas Misevičius. 

Zigmo Degučio nuotr. 

Balandžio 21 d. PL centre Le-
monte savo posėdžiavo Lietuvių žur
nalistų sąjungos (LŽS) valdyba, kuri 
aptarė jau nuo 1953 m. JAV gyvuo
jančios spaudos darbuotojus jun
giančios sąjungos reikalus. 

Naujoji valdyba, kuri perėmė 
pareigas daugiau negu prieš metus, 
bando tęsti savo pirmtakų veiklą, 
nepaisant, jog išeivijoje sąlygos tam 
reikalui nėra dėkingos. 

LŽS valdyba per daugiau negu 
pusšimtį metų pabuvojusi įvairiuose 
miestuose (New York, Detroit, Čika
goje, Kalifornijoje, vėl New York, per
sikraustė į Čikagą. Bent taip buvo 
pradžioje, nes dabar, iš jos išėjus 
dviems nariams, du naujai pakvies
tieji gyvena JAV Rytuose. Todėl po
sėdžiai daugiausia vyksta telekonfe-
rencijos būdu. 

Posėdyje Lemonte buvo patvir
tintas LŽS naujų įstatų priėmimas 
(įstatai priimti atsižvelgiant į narių 
nuomonę). Gaila, kad nedaug narių 
pareiškė savo nuomones, bet daugu
mos valia buvo teikiama. 

Buvo kalbėta apie sąjungos biu

letenio reikalus. Jo redaktorė Vaiva 
Ragauskaitė pranešė, jog naujas nu
meris baigiamas ruošti ir netrukus 
bus išsiuntinėtas nariams. 

Laurynas Misevičius pranešė 
apie jo vykdomą dialogą su Lietuvos 
žurnalistų sąjungos vadovu Dariumi 
Rudzevičiumi dėl glaudaus ben
dradarbiavimo. Koks jis bus, turėtų 
paaiškėti netolimoje ateityje. Yra 
tikimasi gauti vietos mūsiškės sąjun
gos reikalų apžvalgai Vilniuje lei
džiamose „Žurnalistų žinios" (tai 
mėnesinis leidinys). Artimiausiame 
„Žurnalistų žinių" numeryje tilps jo 
redaktorės Sigitos Serbentienės 
pasikalbėjimas su LZS pirm. Edvardu 
Sulaičiu. 

Taip pat yra tikslinamas sąjun
gos narių sąrašas, nes ne visi jos na
riai visada praneša apie norą likti jos 
eilėse, o kai kurie neduoda naujų 
savo adresų. 

Dėl įstojimo į šią sąjungą kreip
kitės LŽS iždininko adresu: Jonas 
Tamulaitis, 3137 Kenilvvorth Ave., 
Bervvyn, IL 60402, tel. 708-788-8087. 

LŽSinf. 

MOKINIŲ PLASTINĖS KŪRYBOS IR POEZIJOS 
KONKURSO 

„MANO KALBOS RIBOS ŽYMI MANO PASAULIO RIBAS", 
SKIRTO LIETUVIŲ KALBAI 

POPULIARINTI IR JOS VERTEI ĮPRASMINTI 
NUOSTATAI 

TIKSLAS: 
Lietuvių kalbos institutas ir 

Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentas (TMID) prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės skelbia moki
nių plastinės kūrybos ir poezijos kon
kursą. Konkursas skelbiamas pirmą 
kartą. Konkurso tikslas — skatinti 
mokinius aktyviai mąstyti apie kalbą, 
suteikti galimybę jų kūrybinei savi
raiškai; stiprinti visuomenės tautinę 
ir pilietinę savimonę, atkreipiant dė
mesį į pamatinį dalyką — kalbą. 

Lietuvių kalbos institute steigia
mas Lituanistikos židinys, kuriame 
veiks lituanistų bendruomenės foru
mas, kalbos muziejus, jaunųjų filo
logų mokykla, informacijos centras, 
knygų klubas. 

Konkursas „Mano kalbos ribos 
žymi mano pasaulio ribas" bus Lie
tuvių kalbos institute atidaromo Li
tuanistikos židinio sklaidos progra
mos dalis, kurios metu šalia kitų "ati
darymo renginių bus eksponuojami 
konkurso dalyvių plastinės kūrybos 
darbai ir poezija. 

DALYVAVIMAS: 
Konkurse gali dalyvauti 1-12 

klasių mokiniai, gyvenantys Lietu
voje ir lietuviškų mokyklų mokiniai 
užsienyje. 

Dalyvių pateikti plastinės kūry
bos darbai ir poezija turi būti origi
nalūs kūriniai. 

Kiekvienas kandidatas gali pa
teikti po vieną plastinės kūrybos 
darbą ir po vieną poezijos kūrinį. 

Plastinės kūrybos ir poezijos dar
bas privalo turėti informacinę etiketę, 
kurioje autoriaus būtų nurodyta (siū
loma pritvirtinti antroje darbo pusėje): 

1. autoriaus vardas, pavardė, am
žius, kūrinio pavadinimas, kokia pa
sirinkta organizatorių siūloma tema; 

2. miestas, mokyklos pavadini
mas, adresas, telefonas; 

3. mokytojo vardas ir pavardė. 
Plastinės kūrybos ir poezijos dar

bus prašome pateikti iki 2007 metų 
liepos 1 d. adresu: Konkursui „Mano 
kalbos ribos žymi mano pasaulio 
ribas", Lietuvių kalbos institutas, 
Lituanistikos židinys, P Vileišio g. 5, 
Vilnius, LT-10308, Lietuva 

Darbai, gauti po nurodytos datos, 
nebus vertinami. 

VERTINIMAS: 
Darbai bus vertinami trijose am

žiaus grupėse (1-4 klasė, 5-$ klasė, 
9-12 klasė), atskirai plastinės kūry
bos ir poezijos. 

Vertinimo komisiją sudaro įžy
mūs kultūros ir visuomenės veikėjai, 
dailininkai, poetai, valdininkai ir kt. 

Konkurso nugalėtojai bus apdo
vanoti ir pakviesti apsilankyti LKI 
Lituanistikos židinyje. 

Laureatų apdovanojimo iškilmės 
vyks LKI Lituanistikos židinio ati
darymo ir Mokytojų dienos proga 
2007 m. spalio 5 dieną, Lietuvių kal
bos institute. 

TEMA: 
Konkurso tema „Mano kalbos 

ribos žymi mano pasaulio ribas" pa
sirinkta, siekiant paskatinti apmąs
tymus apie lietuvių kalbą globalizaci

jos akivaizdoje, jos unikaliuosius ir 
išskirtinius bruožus mūsų kultūrai. 

Pagrindinis konkurso motyvas 
yra kūrybiškai interpretuoti lietuvių 
kalbą, parodyti savo asmenišką san
tykį su kalba, apmąstyti kalbos ir 
tautos, kalbos ir istorijos, kalbos ir 
kultūros, kalbos ir pilietiškumo san
tykį. 

PLASTINĖS KŪRYBOS DAR
BAMS SIŪLOMOS TEMOS, 

FORMATAS IR PRIEMONĖS: 
1-4 klasė (piešinys) 
Lietuvių kalbos ornamentas 
Lietuvių kalbos abėcėlė 
Kaip aš įsivaizduoju Lietuvių 

kalbos muziejų? (pvz.: eksponatus, 
pastatą, darbuotojus ir pan.) 

Piešinio formatas negali būti 
didesnis nei A4 lapas (lapo forma gali 
būti pasirenkama laisvai). 

Gali būti naudojamos įvairios 
piešimo priemonės: pieštukai, akvarelė, 
guašas, tušas, popierius; taip pat 
įvairios technikos: koliažas, aplikaci
ja, karpiniai ir pan. 

Pastaba: trapūs darbai, atlikti 
originaliomis netradicinėmis tech
nikomis, pavyzdžiui, kai nuo darbo 
byra blogai priklijuoti elementai, 
konkursui negali būti pateikti. 

5-8 klasė ( piešinys, fotografija) 
Lietuvių kalbos daugiareikš

miškumas 
Lietuvių kalbos ištiktukai 
Eksponatas lietuvių kalbos mu

ziejui 
Reikalavimai piešiniui tokie pa

tys kaip 1-4 klasės. Nuotrauka turi 
būti ne didesnė kaip A4 formato. 

9-12 klasė (piešinys; fotografija; 
instaliacija, performansas, žemės me
nas (pateikimo forma — nuotrauka); 
vaizdo filmai, įrašyti j CD arba DVD. 

Lietuvių kalbos gramatika (žo
džių dalys), daryba, kaityba, sintaksė. 
Lietuvių kalbos gramatikos vaizdavi
mas per žmones, daiktus, pastatus. 

Kuo ypatinga lietuvių kalba? 
Mano kalbos ribos žymi mano pa

saulio ribas 
Reikalavimai piešiniui ir foto

grafijai tokie patys kaip 1-4 klasei ir 
5-8 klasei. 

Instaliacija, performansas arba 
žemės menas turi būti nufotografuo
tas, nuotraukos dydis ne didesnis 
kaip A4 formatas. 

Skaitmeninių vaizdo filmų truk
mė - ne ilgesni kaip 3 minučių. 

POEZIJA 
1-12 klasė 
Poezijos kūriniui visoms klasėms 

siūloma viena tema „Mano kalbos ri
bos žymi mano pasaulio ribas" arba 
galima pasirinkti vieną iš siūlomų 
temų sąrašo plastinei kūrybai. Teks
to apimtis - iki 200 žodžių. 

TEISĖS IR PAREIGOS: 
Darbai dalyviams nebus grąži

nami. Organizatoriai pasilieka teisę 
konkurse dalyvavusius darbus pla
tinti bei demonstruoti kitų edukaci
nių parodų metu. 

Konkurso dalyviai darbų siun
timo išlaidas į LKI Lituanistikos ži
dinį turi susimokėti patys. 

TMID informacija 
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Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Atkelta iš 5 psl. 
Galbūt tik mes, būdami Jo mil

žiniškos kaimenės nariais, pernelyg 
dažnai laikomės- nelemto įpročio 
vilktis kaimenės gale. Žvelgiame į že
mę ir murmame nepatenkinti. Iš 
tiesų: juk kojos skauda, kankina 
troškulys, kelio dulkės graužia gerk
lę, pamėginus nukrypti į šalį žiaurūs 
šunys puldami vėl grąžina į kaimenę, 
o pats Viešpats eina vis pirmyn, 
tikriausiai, vesdamas mus į didingus 
susitikimus, kur, tiesą sakant, visai 
neturime noro eiti. Ir Jo žingsnis 
toks greitas... Nejaugi Jis nesuvokia, 
kad nespėjame paskui Jį, kad širdis 
daužosi krūtinėje, atrodo, norėdama 
iššokti laukan, ir trūksta kvapo? 

Žinoma, mes neabejojame, kad 
Viešpats, kaip pasakyta psalmėje, 

mus veda teisingais keliais, tačiau 
kodėl tas kelias amžinai veda vis 
aukštyn? Todėl į širdį vis braunasi 
abejonė ir pagunda paieškoti ne tokio * 
sunkaus kelio... Kaimenės gale avys 
eina nuleidusios galvas. Matome tik 
dulkes, akmenis ir erškėčius, todėl 
niekaip nepamilstame to varginančio 
kelio. Tačiau viskas pasikeičia, kai 
išdrįstame pakelti galvą ir pažvelgti į 
savo Ganytoją. Išvystame ne nusal
dintą šventų paveikslėlių vaizdelį, 
bet nukryžiuotą ir prisikėlusį Vieš
patį, kuris atėjo pas mus ir yra su 
mumis, kviesdamas visus prisiglausti 
prie Jo širdies. 

Reikia tiek nedaug: tik pakelti 
akis aukštyn... 

Pagal Vatikano radiją parengė 
N. Šmerauskas 

LIETUVOS LAISVĖS KOVOS 
SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMAS 

Kaip priesaika gyviems ir žu
vusiems skamba maestro Antano 
Paulavičiaus partizanų himnas. Dai
nuoja Prisikėlimo apygardos Laisvės 
kovotojų ansamblis „Vidurnaktį 
nežuvę". Kauno įgulos karininkų ra
movės salė pilnutėlė. Stovi susimąstę 
žilagalviai kovotojai, rėmėjai ir ry
šininkės. Lėtu žingsniu įnešama val
stybinė ir LLKS štabo vėliavos, o bal
kone nuleistos visų devynių Lietuvos 
partizanų apygardų vėliavos, čia at
neštos po šv. Mišių Šv. Mykolo Ar-
kangelo (Įgulos) bažnyčioje. Jas 
aukojo partizanų kapelionas mons. 
pik. Alfonsas Svarinskas. 

Balandžio 21 d. į suvažiavimą 
atvyko daug gerbiamų svečių. Tai -
Kauno meras Andrius Kupčinskas, 
Lietuvos kariuomenės Lauko pajėgų 
vadas brig. gen. A. Pocius, dim. gen. 
J. Kronkaitis, Krašto apsaugos sa
vanorių pajėgų vadas pik. A. Plieskis, 
Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo 
Radvilos mokomojo pulko Rukloje 
vadas pik. A. Dudavičius, kapelionas 
mons. Svarinskas, Lietuvos šaulių 
sąjungos vadas pik. J. Širvinskas, 
Kauno apskrities Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės vadas ltn. R. Du-
nauskas; visuomeninių organizacijų 
vadovai: Vietinės rinktinės - A. Pau
lavičius, Birželio 23-iosios sukilėlių 
A. Zaldokas, prof. O. Voverienė, parti
zanų vado A. Ramanausko-Vanago 
duktė A. Skokauskienė, Saulių sąjun
gos jaunųjų šaulių vado pav. K. 
Dievaitytė, LR prezidento visuo
meninis patarėjas E. Simanaitis. 

Suvažiavimui pirmininkauti iš
rinkti LLKS štabo viršininkas dim. 
mjr. V Balsys ir Prisikėlimo apyg. va
das dim. kpt. J. Močius. Ataskaiti

niame pranešime apie sąjungos veik
lą prezidiumo pirmininkas pik. J. 
Čeponis pažymėjo, kad būtina dau
giau eiti į mokyklas, patriotiškai auk
lėti jaunimą. Jo teigimu, pagerbiant 
žuvusiuosius, pernai pastatyti 56 
paminklai ir kryžiai. Net tris kartus 
Lietuvos partizanai lankėsi Latvijoje, 
kartą - Estijoje ir dalyvavo šių šalių 
Laisvės kovotojų suvažiavimuose, 
suėjimuose. Prie Bauskės bus sta
tomas paminklas žuvusiesiems - ten 
ilsisi ir šeši lietuviai. Taip pat bus 
pastatytas paminklas prie Skuodo, 
kur yra žuvę latvių partizanai. J. 
Čeponis padėkojo Krašto apsaugos 
ministerijai, parėmusiai knygos apie 
„Didžiosios Kovos ir Algimanto apy
gardų" leidybą, taip pat Lietuvos 
kariams, puikiai saugantiems tėvynę. 

Čikagoje (JAV) veikiantis Lietu
vos partizanų globos fondas, kuriam 
vadovauja L. Maskoliūnas, mums 
teikia didelę finansinę paramą. Už tai 
esame jiems dėkingi, - sakė J. Čepo
nis. Mažėja mūsų gretos - per metus 
amžinojo poilsio palydėti net 24 par
tizanai ir aštuoni laisvės kovų daly
viai. Ne nuostabą, bet pasipiktinimą 
kelia draudimas gauti dvigubą pilie
tybę grįžtantiems Tėvynėn pilie
čiams, kai svetimtaučiams ji buvo 
lengvai suteikiama, užbaigė praneši
mą prezidiumo pirmininkas. Praneši
mą suvažiavimas įvertino teigiamai. 
Gauti sveikinimai iš LGGRTC Rezis
tentų teisių komisijos ir Čikagos -
Partizanų globos fondų vadovų. 

Pagarbiai partizanus sveikino 
Lauko pajėgų vadas brig. gen. A. Po
cius. Jis užtikrino, kad kariai atliks 
savo pareigą tėvynei, bus ir sava
norių, ir samdomų, padėkojo už kri-

.. A t A 
ALFONSAS GUDAUSKAS 

Mirė 2007 m. balandžio 27 d., sulaukęs 92 metų. 
Gimė Lietuvoje, Plungėje. Amerikoje išgyveno 56 metus . 
Nul iūdę liko: dukra Ona Hagreen-Gudauskas, sūnus ir mar t i 

Pet ras ir Adelė Striupaičiai, brolis Kazys ir jo šeima (Baltimorėje), 
dukterėčia Regina Dovydauskienė ir jos šeima (Lietuvoje), svainė 
Eugenia Beržai t ienė ir jos šeima (Kanadoje), svainė Birutė Šešto
kienė ir jos šeima (Lietuvoje), svainė Aldona Kapačinskienė ir jos 
šeima (JAV), giminaitė Veronica Willand su vyru Bruce (JAV), arti
mi draugai Gudauskų, Striupaičių ir Hagreen šeimai bei kiti gimi
nės JAV, Kanadoje ir Lietuvoje. 

A.a. Alfonsas buvo vyras a.a. Vitalijos Sutkaitytės, s u kuria išgy
veno 43 me tus ; brolis a.a. An tano Gudausko ir a.a. Jono Gudausko, 
uošvis a.a. David Hagreen. 

Velionis priklausė Marąue t te Park Namų savininkų ir Šaulių 
organizacijoms. 

A.a. Alfonsas buvo pašarvotas sekmadienį, balandžio 29 d. 
Laidotuvės įvyko pirmadienį, balandžio 30 d. Sv. Mišios buvo 

aukojamos Svč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Po šv. Mišių 
velionis buvo palydėtas į Sv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems už dalyvavimą ir atsisveikinimą. 

Nuliūdusi š e i m a 

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

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimo dalyviai. 

Kauno įgulos karininkų ramovės salėje suvažiavimo metu. 

tiką, kuri tikrai reikalinga. Naujasis 
Kauno meras A. Kupčinskas sveikin
damas suvažiavimą sakė, kad Kaunui 
seniai reikia paminklo partizanams. 
Ir jis bus. Dim. gen. J. Kronkaitis pa
sidžiaugė, kad Lietuva gražėja, sta
tosi, bet saugumas nepatikimas. Tai 
parodė pik. Pociūno žūtis, atkaklūs 
tyrimo trukdymai, kad tik neišaiš
kėtų tiesa. Daug problemų dėl ener
getikos, dujų, naftos, ypač elektros 
tiekimo. KGB veikia senais metodais 
- šmeižtu, skaldymu. Aktyviai daly
vavęs judėjime „Kitas pasirinkimas", 
juo nusivylė. Dabar veikiančioje 
„Piliečių santalkoje" tikisi nuveikti 
daug gero. 

Prof. Ona Voverienė, kaip visada 
linksmai ir be rašto, pranešė, kad 
Lietuva įžengė į naują etapą. Jei iki 
šiol ėjome tarsi Prometėjo apšviesti, 
po 2004 m. rinkimų, deja, - mūsų tik
slas - išmėžti Augėjaus arklides. Bet 
tam reikia lietuviško Heraklio... 

Ruklos mokomojo pulko vadas pik. 
A. Dudavičius pasidžiaugė, kad iš
leista knyga „Partizanai tada ir šian
dien", kuri labai reikalinga moky
mui. Jis pakvietė gegužės 19 d. visus 
su vėliavomis atvykti į pulko organi
zuojamą Partizanų pagerbimo šventę. 

Saulių sąjungos vadas pik. J. 
Širvinskas ir Jaunųjų šaulių vado 
pavaduotoja K. Dievaitytė palinkėjo 
visiems geros sveikatos. Už visuo
meninę veiklą įteikė apdovanojimus 

partizanams: Šaulių Žvaigždę - Sta
nislovui Baltrūnui, LSS Vilniaus 
apskrities Karaliaus Mindaugo šaulių 
10-osios rinkt. Trakų šaulių 6-osios 
kuopos vado pavaduotojui III laipsnio 
Šaulių sąjungos pažymėjimo ženklą 
„Už nuopelnus Šaulių sąjungai" - B. 

v 

Juospaičiui, A. Svenčioniui ir P 
Gataveckui. 

Mons. A. Svarinskas kalbėjo apie 
moralę, blogus įpročius, prašė rimtai 
susirūpinti buvusia kompartijos lei
dykla, dabar pavadinta „Gairėmis" ir 
leidžiamomis knygomis, grubiai 
šmeižiančiomis ne tik pasipriešinimo 
prieš okupantus kovą ir kovotojus, 
bet ir mūsų tautą. Ragino nesnausti 
ir rašyti protestus. 

Suvažiavimą sveikino Kauno įgu
los karininkų ramovės viršininkas 
mjr. Gediminas Reutas. 

Išklausyta ir patvirt inta Revi
zijos komisijos atstovės Veronikos 
Gabužienės ataskaita. 

LLKS Prezidiumo nutarimu, už 
nuopelnus, siekiant Lietuvos laisvės, 
Partizanų Žvaigžde apdovanotos še
šios moterys - kovotojos ir rėmėjos, ir 
18 Laisvės kovotojų bei karių. 

Išrinktas ir patvirtintas naujas 
LLKS prezidiumas ir štabas. Pre
zidiumo pirmininku vėl patvirtintas 
dim. pik. J. Čeponis, štabo viršininku 
- dim. mjr. V Balsys. 

Stasys Dovydaitis 
LLKS štabo narys 

http://petkusfuneralhomes.com
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ČIKAGOJE IR APYLIMKlSE 

•Čikagos LFK „Li tuanica" ren
gia lėšų telkimo pobūvį, kuris įvyks 
gegužės 5 d. (šeštadienio) vakare PLC 
didžiojoje salėje, Lemonte. Gros „Ci-
gar band", vyks trumpa oficiali ir me
ninė dalis, bus vakarienė, loterija ir t. 
t. Vietas prašome užsisakyti tel. 630-
323-6302 (Laima Glavinskienė). 

• P a l . Jurgio Matulaičio 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 Šv. 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 ren
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. 

• Sekmadieni, gegužės 6 d., 10.30 
val.r. Jaunimo centro jėzuitų koplyčioje 
vyks šv. Mišios Motinos dienai paminė
ti. Tuoj po šv. Mišių, M. K Čiurlionio 

galerijoje maloniai kviečiame pasi
klausyti mokytojos J. Banienės fortepi
jono klasės mokinių koncerto. 

•Gegužės 6 d., sekmadienį, Pal. J. 
Matulaičio misijoje baigiantis 9 vai. r. šv. 
Mišioms bus vainikuojama Lietuvos 
laukų Marijos skulptūra. 

• Prisiminkime ir pagerbkime sa
vo mamas bei močiutes pakviesdami jas 
į renginį „Mama, Tau pietūs", kuris vy
ks gegužės 13 d. 12 vai. p.p. Pasaulio 
lietuvių centre, 14911127th Street, Le
mont. Vietas galite užsisakyti tel. 630-
271-9136 (Vanda Gvildienė) 

•Jaunimo centro didžiojoje sa
lėje, 5620 S. Claremont Ave, Chicago, 
gegužės 19 d., šeštadienį, 7 vai. v. 
koncertuos žinomas dainininkas Vy
tautas Babravičius-Simas. 

•Jaunimo centro kavinėje ge
gužės 20 d., sekmadienį, 12 vai. p.p. 
akių gydytojas dr. M. Vygantas kalbės 
tema „Makuliarinė (maculo) degene
racija". Bus rodomos skaidrės. 

IŠARTIIRTOLL 

•Atraskite iš naujo Lietuvos 
vaizdus, garsus ir skonį 35-ojo kas
metinio lietuvių festivalio „Pavasario 
dainos" metu, kuris šiemet įvyks ge
gužės 12-13 dienomis Catonsville Ar-
mory, Catonsville, MA. Lietuvių festi
valis Baltimorės apylinkėse daugelio 
vertinamas geriausiu iš nedidelių 
etninių festivalių Maryland valstijoje. 
Įėjimo kaina - 3 dol., vaikams iki 10 
metų - nemokamai. Papildoma infor
macija tel. 410-646-0261 arba Marytė 
Patlabaitė, 3550 Benzinger Rd., Bal-
timore, Maryland). Laukiame visų! 

•2007 metų birželio 8-10 dienomis 
New York įvyks 57-osios Šiaurės Ame
rikos lietuvių sporto žaidynės, kurias 
organizuoja New York Lietuvių atletų 
klubas (LAK). Į šventę planuoja atvykti 
34 krepšinio komandos, 5 tinklinio 
komandos iš visų aplinkinių valstijų, 
taip pat iš Čikagos. Sporto žaidynių 
proga numatoma išleisti nedidelę kny
gutę su šios šventės programa bei kita 
informacija. Jeigu norėtumėte įdėti 
sveikinimą arba reklamą apie save ar 
savo verslą prašome kreiptis ei. paštu: 
danav@nylak.com. Smulkesnę infor
maciją galima rasti LAK internetiniame 
puslapyje: www.nylak.com. 

Romo Kalantos - Laisvės aukos - 35-eriu mėty minėjimas 
Motociklininkų žygis „Laisvės angelas" vyks gegužės 13 d., sekma

dienį. Žygis prasidės 12 vai. Jėzuitų koplyčioje (Jaunimo centras), 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, šv. Mišiomis, kurias R. Kalantos atminimui aukos 
kun. Antanas Gražulis, SJ ir kun. Jaunius Kelpšas. Po pamaldų vyksime į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines, kur padėsime gėles ir vėliavas prie R. Kalantos 
paminklo. 

Po to visi vyksime i kavinę (adresų paskelbsime minėjimo metu), kur 
bičiulių rate prisiminsime R. Kalantų. Tel. pasiteiravimui: 847-630-9388; 
773-875-1048 arba 708-945-1541 (palikti žinutę). 

J 
Išvykos į Lietuvių operos spektaklį 

Autobusai į Lietuvos operos spektaklj sekmadieni, gegužės 6 d. 
išvyksta: • 

nuo Marąuette Park bažnyčios 1:15 vai. p.p. 1:30 vai. p.p. autobusas 
sustos prie Brighton Park bažnyčios. Vietas užsisakyti ir bilietus į spek
taklj nusipirkti galite siuntinių persiuntimo įstaigoje „Atlantic Express" 
(2719 W. 71st Street, Chicago). Tel. 773-434-7919. 

nuo Pasaulio lietuvių centro (14911 127th Street, Lemont) išvyks 1 
vai. p.p. Vietas galite užsisakyti paskambinę tel. 630-968-0184. 

Gegužės 6 d. 
sekmadienį 
3 vai. p.p. 

Morton mokyklos 
auditorijoje 

(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) 

Lietuvių operos 
pastatymas 

operetė 

„Vienos kraujas" 

Spektaklyje dainuos solistai: Nida Grigalavičiūtė, Ramunė Tumu-
Mauskaitė, Irena Zelenkauskaitė, Mindaugas Gylys, Bronius Tamašauskas, 
Arūnas Malikėnas. Liutauras Navickas, Aleksas Vizbaras b* Lietuvių operos 
choras. Spektaklio režisierius Eiigljus Domarkas, dirigentas Vytautas 
Viržonis. Bilietai parduodami siuntinių persiuntimo įstaigoje „Atlantic 
£xpress'% 2719 W. 71 st Street, Chicago. iL. Tel. 773-434-7919.; krautuvėlėje 
„Lietuvėlė". 5741 Kariem Ave., Chicago ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos prieangyje po šv. Mišių. 

POEZIJOS KONKURSAS 
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba, skatindama Amerikoje 

gyvenančių lietuvių kūrybą, skelbia poezijos konkursą. 

Konkurso taisyklės: 
1. Konkurse gali dalyvauti tik nuolatos Amerikoje gyvenantys lietuviai. 

2. Pristatyti 5 eilėraščius, kurie dar nebuvo skelbti (publikuoti). 
Eilėraščiai nebus grąžinti, todėl prašom pasidaryti eilėraščių kopijas. 

Premijuoti eilėraščiai bus paskelbti spaudoje. 
3. Eilėraščius pasirašyti slapyvardžiu. Į atskirą voką surašyti 

asmeninius duomenis: pavardę, vardą, adresą, telefoną. Voką užklijuoti, 
ant jo parašyti slapyvardį, ir atsiųsti kartu su eilėraščiais. 

4. Eilėraščiai turi būti parašyti lietuvių kalba. 
5. Eilėraščius konkursui išsiųsti iki 2007 m. liepos 15 d., (pašto 

antspaudas neturi būti vėlesnis, nei nurodyta data). 
6. Eilėraščius konkursui siųsti šiuo adresu: 

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

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

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

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

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

Lauksime Jūsų poezijos, 
Dalė Lukienė 

JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė 

Čikagos ir apylinkių tautinių šokių ansamblis „Grandis" savo 48-uosius veik
los metus baigs koncertu „Pora už poros i Kauna". Koncertas vyks Pasaulio 
lietuvių centro Fondo salėje, Lemont, šeštadieni, gegužės 12 d., 630 vai. v. Po 
koncerto visi kviečiami vakarieniauti. Vakariene ruoš kavinė „Bravo". Po va
karienės — pasilinksminimas, kuri praves didžėjus Justinas Andriušis. Atėjimu 
paremkite „Grandies" šokėjus. Vietas prašome užsisakyti iš anksto tel. 708-
447-7033 (Dalia Lietuvninkienė). 

mailto:danav@nylak.com
http://www.nylak.com

