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Nicolas Sarkozy: reformuotojas 
ar Margaret Thatcher be sijono? 

Išrinktasis Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy. AP nuotr. 

Paryžius, gegužės 7 d. („Reu-
ters"/BNS) — Prancūzijos verslo lei
diniai pirmadienį rašė, kad konserva
torių vadovo Nicolas Sarkozy tvirta 
pergalė prezidento rinkimuose su
teikia jam aiškų mandatą įgyvendinti 
reformas. 

Tuo tarpu kairiosios pakraipos 
laikraščiai neslėpė nusivylimo N. Sar
kozy triumfu. 

„Nepaprasta pergalė", — skelbė 
antraštė virš N. Sarkozy nuotraukos 
pirmajame konservatyvios pakraipos 
dienraščio „Le Figaro" puslapyje. 

Laikraštis nurodė, kad N. Sar
kozy iškovojo istorinę pergalę, surin
kęs 53 proc. balsų ir įveikęs socialiste 

Segolene Royal, už kurią savo balsus 
atidavė 47 proc. rinkėjų. 

Verslo dienraštis „Les Echos" 
priminė skaitytojams apie N. Sarkozy 
pažadus sumažinti nedarbo lygį, pa
keisti darbo įstatymus ir paspartinti 
antrosios pagal dydį euro zonos eko
nomikos augimą. 

„Sarkozy — prezidentas: didelė 
dauguma už tai, kai būtų iš esmės re
formuota valstybė", — skelbė dien
raščio antraštė. 

„Les Echos" pažymėjo, kad N. 
Sarkozy pergalė dar reikšmingesnė 
dėl didelio rinkėjų aktyvumo — sek
madienį savo balsus atidavė maždaug 
85 proc. elektorato. 

Buvęs vidaus reikalų ministras 
N. Sarkozy rinkimų kampanijos me
tu vadino save „darbo kandidatu" ir 
žadėjo sušvelninti įstatymu nustaty
tus griežtus apribojimus dėl 35 darbo 
valandų per savaitę panaikinant mo
kesčius už viršvalandžius, taip pat 
sumažinti valstybės tarnautojų skai
čių, sumažinti mokesčius ir nedarbo 
lygį-

Jis taip pat užėmė itin griežtą 
poziciją teisėtvarkos klausimais, pa-
kurstydamas tam tikrus būgštavi
mus tarp kairiųjų pažiūrų rinkėjų. 

„Kietas", — pirmajame puslapy
je rašė kairiosios pakraipos dienraš
tis „Liberation", pašiepdamas N. 
Sarkozy susikurtą griežtosios linijos 
šalininko įvaizdį ir tai, kokia sprangi 
bus ši jo pergalė kai kuriems jo opo
nentams. 

„Vadovaujant Sarkozy Prancūzi
ja laikysis dešinės", — rašė „Libera
tion". 

„Už pergalę jis turi būti dėkin
gas savo karingam atvirumui, šiai 
idėjai apie (bet kokių ryšių su pra
eities politika) nutraukimą, kurie pa
kurstė 53 proc. rinkėjų viltį, kad pa
dedami energingų — neteisingų? — 
metodų atsitiesime po du dešimtme
čius trukusio nuosmukio", — pažy
mėjo dienraštis savo redakcinėje skil
tyje. 

„Kietas, bet atitinka žmonių lū
kesčius. Buvusi britų premjerė Mar
garet Thatcher be sijono? Pasirinko
me" — rašė „Liberation". 

Laikraščiai rašė, kad N. Sarkozy 
pergalė sekmadienio rinkimuose yra 
skaudus Nukelta į 7 psl. 
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„Lietuvos spaudos" kioskas. 

Giedrė Maksimai ty tė 
Al fa. l t 

Spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos diena tradiciškai tapusi žur
nalistų diena, todėl tai puiki proga 
ne tik pasveikinti vieniems kitus, bet 
ir aptarti „cecho" reikalus. { Alfa.lt 
klausimus apie šiandieninę Lietuvos 
žiniasklaida atsakė LTV laidų vedė

jas, filosofas Leonidas Donskis, žur
nalistas, „Transparency Internatio
nal" Lietuvos skyriaus (TILS) direk
torius Rytis Juozapavičius, ir Lietu
vos žurnalistų sąjungos (LŽS) pirmi
ninkas Dainius Radzevičius. 

„Netikiu cenzūra", - sako fi
losofas, LTV laidos „Be pykčio" 
vedėjas, VDU profesorius Leoni
das Donskis 

— Kokia šiandieninė Lietu
vos žiniasklaida? 

— Yra ir gerų, ir blogų dalykų. 
Gerai, kad žiniasklaida šiuo metu 
įvairi ir, mano akimis, interneto ži
niasklaida nepalyginamai geresnė 
nei popierinė, juo labiau kad jei ne
patinka - gali susirasti kitus kana
lus. Taigi ta įvairovė džiugina, džiu
ginantis ir analitinės bei tiriamosios 
žurnalistikos stiprėjimas, kurios 
nebuvo iki šiol. O trūksta simpatijos 
žmonėms, Nukelta į 6 psl. 
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Suniokotos bažnyčios sienos fragmen
tas. „Our Lady of Vilnius*' nuotr. 

Lietuvių 
bažnyčios 
byloje — 
trapi pergalė 

Niujorkas, gegužės 7 d. („Drau
go" info.) — Praėjusį šeštadienį Niu
jorko valstijos teismas lietuvių baž
nyčios „Our Lady of Vilnius" Niu
jorke parapijiečiams suteikė laikiną 
pergalės džiaugsmą ir šiek tiek vil
ties. Manheteno Aukščiausiojo Teis
mo teisėja Shirley Kornreich priėmė 
sprendimą, kuriuo laikinai uždraudė 
arkidiecezijos vadovybei išvežti joje 
esantį turtą. Priėjimo apribojimas 
(,,restraining order") turėtų bent ku
riam laikui apsaugoti 100 metų senu
mo lietuvių bažnyčią Broome gatvėje 
Žemutiniame Manhetene nuo toles
nio niokojimo. 

Balandžio 30 d. grupei parapijie
čių po ilgo laiko pavyko įeiti į savo 
bažnyčią. Vaizdas, kurie parapijiečiai 
išvydo, buvo sukrečiantis. Saugoti
nos meno vertybės, buvo nuplėštos 
nuo sienų ir paruoštos išvežimui. 
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GYVENKIME SVEIKAI 
Tęsinys iš gegužės 1 d. 

NMOLĖ NAUSĖDIENĖ 

Pavasarį bunda gamta. Tuo pačiu 
mūsų organizme vyksta pokyčiai. Pa
didėja nervuotumas, pasidarome irz
lesni. Tai yra normalu, nes po žiemos 
mūsų organizmas iš naujo atbunda. 
Žiemos laikotarpiu organizmas, nors 
mes to ir nejaučiame, daugiau ilsisi, 
kaip ir pati gamta. Tad pavasarį 
stenkimės atgaivinti save, padėti sau. 

Kokią savaitę kasdien suvalgy-
kime po pusę pakelio šviesių mielių. 
Mielėse gausu vitamino „B". Dėl jų 
pagerės miegas, geriau jausimės, pa
sidarys linksmiau. Atsiranda šviesios 
daržovės, papildykime jomis savo 
kūną. 

Jau gilioje senovėje moterys pa
vasari laukuose skabydavo šviežius 
pienių lapelius salotoms, dilgėlių la
pus. Juose daug visokių vitaminų, 
geležies, magnio, kalio, kurie būtini 
norint atgaivinti kūno ląsteles. Pie
nių salotų galima gauti parduotu
vėse. Pienių lapai stimuliuoja kepenis 
ir inkstus. Ypač juos patartina vartoti 
tiems, kurie turi problemų su šla
pimu. Pienių arbata skatina šlapimo 
veiklą. 

Pavasarį būtina apvalyti visą sa
vo organizmą. Mūsų visi organai vie
nas su kitu yra sujungti kaip kalė
dinių lempučių grandinė ir vienas 
nuo kito priklauso — vienam sutri
kus, sutrinka visa grandinė. 

Visų ligų pradžia yra burna. Kaip 
valgome — taip ir gyvename. Nei 
geriausi vaistai, nei geriausia ligo
ninė negali išgydyti žmogaus nuo 
ipročio „teršti" savo organizmą. Ne
pagalvoja mamos, kurios iš aklos mei
lės vaikams perka ledus, saldžius ga
zuotus gėrimus, saldainius, cukraus 

vatą ir pan. Tokie ir panašūs produk
tai organizme virsta nuodais. Ne liga 
tampa paveldima, bet netikusi gy
vensena, kuri sukelia daugybę ligų. 

Svarbiausia yra stebėti žarnyną, 
nes jame nešiojame daug maisto 
atliekų. Iš žarnyno kraujas išnešios 
nešvarumus ir atnašas po visą mūsų 
kūną, tad pirmiausia apterš kepenis, 
inkstus, sutriks jų veikla. Storosios 
žarnos užterštumo požymiai: užkie
tėję viduriai, pilvo pūtimas, spuogai, 
alergijos, odos egzemos, juodos dantų 
apnašos, nemalonus odos ir prakaito 
kvapas, pilkos liežuvio apnašos. 

Dažnai vartojant visokius vais
tus, valgant daug saldumynų, daug 
pieno, taip pat netinkamai derinant 
maisto produktus, virškinimo trakte 
isikuria svetimų mikroorganizmų — 
bakterijų, grybelių. Tokie parazitai 
įsiskverbia į virškinimo takų gleivinę, 
minta mūsų krauju ir išskiria mums 
nuodingas medžiagas — „toksinus". 
Nuo jų mums skauda galvą, atsiran
da įvairaus pobūdžio alergijos, prade
dame greitai pavargti, užpuola angi
na, peršalimas, sloga, dažnas akių, 
šlapimo pūslės, inkstų uždegimas, 
smarkūs pilvo, skrandžio kepenų, 
inkstų skausmai ir t.t. 

Kovojant su tokiais parazitais 
geriausia tinka česnakas. Reikia dvi 
savaites po skiltelę suvalgyti česna
ko. Jį valgome praėjus dviems valan
doms po vakarienės, gerai sukram-
tome. Neišsigąskime, jei pajusime 
skrandyje skausmus. Tai ženklas, 
kad česnakas pradėjo darbą, jis kaip 
tik susigeria į tas žaizdeles, ant kurių 
buvo nusėdę parazitai. Kitiems gali 
pradėti širdis smarkiau „baladotis", 
bet to nereikia išsigąsti, tokie nema
lonumai greitai praeis. Kuo daugiau 

rįggįt 

mūsų žarnynas yra užterštas, tuo 
daugiau mes viską jausime. Tai lyg ir 
koks pasitikrinimas. Palaipsniui 
organizmas susitaikys su česnaku. 

Žarnyną valyti gerai padeda ke
fyras. Dar daugiau padėtų, jei t r is 
kartus per savaitę, kas kelis mėne
sius, išgertume po du su puse litro 
kefyro, užsikąsdami juoda duona. 
Daugiau nieko nevalgyti. Jei ta i 
sunku padaryti, tada bent jau gerki
me daug kefyro, vandens, valgykime 
vienjuodą rupią duoną, atsisakykime 
baltos duonos, mažinkime tablečių 
skaičių, negerkime pieno. Labai ge
rai yra vieną savaitę išgerti po puo
delį dilgėlių arbatos. J i valo žarny
ną, kepenis ir inkstus. Nuo to geriau 
jausimės, geriau miegosime. Tai rei
kėtų kartoti kas tris mėnesius. 

Storosios žarnos užterštumą ga
lime pasitikrinti patys. Išgerkime du 
valgomus Šaukštus šviežių burokų 
sulčių, jei po kelių valandų mūsų šla
pimas bus paraudęs — storoji žarna 
neatlieka savo funkcijos, ji yra už
teršta. 

Papuošalai 

Nerasime nė vienos moters, kur i 
nemėgtų papuošalų. Mums ne t į 
galvą neateina, kad žiedų mūvėjimas 
gali būti kenksmingas ir net sukelti 
ligas. Moksliniais tyrimais nustatyta, 
kad egzistuoja ryšys tarp kai kurių 

Radikulitas — dažnai kamuojanti liga 
Sergamumas radikulitu ypač pa

didėja pavasarį, prasidėjus sodų ir 
daržų sezonui. Dirbame, skubame, 
„ariame" kastuvu, sodiname, kartais 
net nepastebėdami, kaip gražiai žie
dais pasipuošė vaismedžiai, koks 
nuostabiai žydras pavasario dan
gus... 

Priežastys ir požymiai 

Radikulitas — tai nugaros sme
genų nervų šaknelių uždegimas. 
Pagal pažeistų šaknelių vietą būna 
kaklo ir peties, krūtinės, juosmens ir 
kryžmens radikulitas. Dažniausiai 
sergama juosmens ir kryžmens ra
dikulitu, jis sudaro 80 proc. visų pe
riferinės nervų sistemos ligų. Prie
žastis — stuburo kaulų, sąnarių ir 
tarpslankstelinių diskų pakitimai. 
Jiems atsirasti didelę įtaką turi 
stuburo traumos, osteochondrozė, 
sunkus fizinis darbas, per kurį būna 
nuolat įtempti juosmens raumenys, 
lėtinės ligos, apsinuodijimas, stuburo 
tarpslankstelinių diskų vystymosi 
defektai, įgimtas imuninės sistemos 
silpnumas. Labiausiai stuburas trau
muojamas keliant nuo žemės sunkius 
daiktus ir dirbant darbą, susijusį su 
vibracija. 

Dažniausiai radikulito priepuo
liai pasireiškia staiga pasukus kūną 
ar galvą, smarkiai peršalus. Sergan
tiems kaklo ir pečių radikulitu skau

da sprandą ir pečius. Skausmas su
stiprėja pasukant galvą, judinant 
ranką, kosint. 

Susirgus juosmens ir kryžmens 
radikulitu atsiranda smarkus mau
džiantis strėnų skausmas, kuris vis 
dažnėja ir plinta į vieną arba abi ko
jas. Tirpsta pėda, kartais susilpnėja 
kojos raumenų veikla, koja būna šal
tesnė, labiau prakaituoja, gali atsi
verti opelių. 

Kaip išvengti radikulito 

Radikulito, kaip ir kitų ligų, 
lengviau išvengti, negu jį išgydyti. 
Norint nesusirgti radikulitu ar jau 
sergant išvengti paūmėjimų, reikia 
stengtis netraumuoti stuburo. 

* Dirbant fizinį darbą, svarbu 
taisyklinga kūno padėtis, kad nugara 
nebūtų sulenkta, kad stuburas tvirtai 
remtųsi į dubenį. Dirbant patartina 
nuolatos keisti kūno padėtį. Sodinti 
arba ravėti reikia ne pasilenkus, bet 
klūpint ant kelių arba sėdint ant 
žemos kėdutės. 

* Nešant sunkius daiktus, reikia 
eiti išsitiesus ir juos laikyti kuo ar
čiau liemens. Negalima daiktų atrem
ti į šoną, galima juos užkelti ant pe
ties. Kiek įmanoma, nešamo daikto 
svorį reikia paskirstyti simetriškai — 
sunkius daiktus nešti abiejose ran
kose, nepersikreipus. 

* Keliant daiktus nuo žemės, 

negalima susilenkti, reikia pritūpti ir 
kelti, o prieš padedant ant žemės, vėl 
pritūpti. 

* Žmonėms, kurie dirba sėdėda
mi, patartinos specialios kėdės su ne
aukšta, palinkusia į priekį sėdyne ir 
stuburo linkio vietoje truputį išlenk
tu atlošu. Nepatartina sėdėti užsi
dėjus koją ant kojos. Baigus sėdimą 
darbą, prieš atsistojant reikia rankas 
sunerti už galvos ir pasitempti. 

* Moterims nepatartina nuolatos 
avėti batų aukšta pakulne, nes tuo
met stuburas juosmens srityje per 
daug išlinksta į priekį ir labiau 
spaudžiami bei traumuojami juos
mens tarpslanksteliniai diskai. 

* Būtina reguliuoti kūno svorį. 
* Sergant svarbu neperšalti, veng

ti ilgų kelionių, ypač nelygiu ke
liu. 

Į t r yn ima i i r k o m p r e s a i 

* Jei sergate radikulitu, pasi
darykite stiprų čiobrelių antpilo kom
presą. Galite įtrynimams pasigaminti 
tepalo iš tiršto čiobrelių nuoviro ir 
aliejaus. 

* Įtrynimams tinka ir kiaulpie
nių žiedai, užpilti terpentinu. 

* Sumaišykite lygiomis dalimis 
jodo, amoniako ir kamparo spirito. 
Šiuo mišiniu Įtrinkite skaudamas 
vietas. 

Nuke l t a J 9 ps l . 

ligų ir ant rankų nešiojamų žiedų. 
Ant mūsų pirštų yra daug judrių 
taškų, susijusių su vidaus organais, 
todėl žiedas ant bevardžio piršto 
skatina krūtų spenelių, lytinių or
ganų ir vidaus sekrecijos liaukų ligas. 
Žiedas an t didžiojo piršto skatina 
arterijų standėjimą (arteriosklerozę), 
didina arterinį kraujospūdį. 

Žiedas ant smiliaus sukelia pečių 
skausmus, skatina kaulų užkalkė-
jimą ir nervų šaknelių uždegimą. 

Dažnai papuošalai ant mažojo 
pirštelio gali paskatinti dvylikapirš
tės žarnos susirgimus. Todėl žiedus 
(apyrankes) mūvėkime saikingai, vi
sados juos nusiimkime nakčiai, net ir 
jungtuvių žiedą. Leiskime rankoms 
pailsėti. Vakarais pamasažuokime 
kairės ir dešinės rankų pirštus po 
vieną minutę, nes rankų pirštai susi
ję su oftalmologine akių sistema. 

(Bus daugiau) 

* * * 

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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gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotu straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
El-paštas: 

rastine@draugas.org 
skelbimai@draugas.org 

administracija@draugas.org 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:kultura@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
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GERBTINOS V ISOS ANTROJO 
PASAULIN IO KARO A U K O S 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Kremliaus inspiruotas ir kurs
tomas rusakalbių jaunuolių šėlsmas 
Taline vertintinas kaip valstybingu
mo sampratos ir estų, latvių bei lietu
vių pilietinės savivokos patikrinimas. 
Girtų vaikinų įžūlus chuliganizmas, 
parduotuvių plėšimas ir visuome
ninio turto naikinimas — tai anaiptol 
ne politinio protesto akcija nukreipta 
prieš okupacinės kariuomenės ka
reivio — „išvaduotojo" — bronzinės 
statulos perkėlimą į jai deramą vietą 
— kapines. Tačiau nori nenori reikia 
priminti „išvaduotojo" sąvokos atsi
radimo istoriją, kurios iki šiol „ne
drįsta" prisiminti nei „vaduotojai" 
nei šių neramumų kurstytojai. 

Baltijos šalys patyrė niekšiškų, 
skaudžių nusikaltimų, kuriems nėra 
ir niekada nebus senaties. Tas pra
ėjusio amžiaus gėdingas istorijos 
tarpsnis estų, latvių, lietuvių, lenkų, 
suomių, moldavų tautoms atnešė 
skaudžių praradimų, smurto ir pa
niekos. Antrojo pasaulinio karo pra
džia buvo suplanuota Kremliuje. Ne 
kur kitur, o Kremliuje! 1939 m. rug
pjūčio 23 d. dviejų totalitarinių re
žimų diktatoriai Stalinas ir Hitleris 
bei jų parankiniai pasidalijo Rytų 
Europos valstybių teritorijas. Hitleris 
slaptajame suokalbyje dalyvavo iš 
Berlyno, naudodamasis ryšio priemo
nėmis. Buvo pasirašytas vadinamasis 
Molotovo-Ribbentropo paktas. Slap
tojo suokalbio aplinkybių išaiškinimo 
labiausiai vengia dabartiniai Krem
liaus šeimininkai. Tuo tarpu Baltijos 
valstybėms Stalino ir Hitlerio suo
kalbis buvo, yra ir liks visiems lai
kams nepaneigiamas, nenuginčija
mas argumentas, tiriant Rusijos ir 
Baltijos šalių santykių raidą. 

Pagal slaptą susitarimą buvo 
numatyta Suomiją, Estiją, Latviją ir 
rytinę Lenkijos dalį priskirti Sovietų 
Sąjungai. Lietuva turėjo atitekti Vo
kietijai, nes buvo tikėtasi, kad lietu

viai patys ryšis atsiimti kadais at
plėštą Vilniaus kraštą. Lietuva to
kiam žingsniui nesiryžo, nes dar vis 
laikėsi ginkluoto neutraliteto poli
tikos. Rugsėjo 1 d. Wehrmachtas įsi
veržė į Lenkiją, o 17 d. pagal sulygtą 
scenarijų Raudonoji armija smogė 
kraujuojančiai Lenkijai į nugarą. Po 
agresorių slapto mainikavimo sveti
momis teritorijomis ir jų išpirkinėji-
mo, Lietuva turėjo tapti „teisėtu" 
Rusijos grobiu. 

Suvereni valstybė 
gerbia tarptautinę teisę 

ir papročius, taigi rūpinasi 
savo teritorijoje esančių 

kitų šalių piliečių, 
tarp jų ir karių, 

kapaviečių priežiūra. 
Lietuvoje sovietų karių 

kapavietės prižiūrimos ir 
tvarkomos nuolatos. 

Rusijoje to nėra. 

Antras suplanuotos agresijos 
aktas — trijų Baltijos šalių okupacija 
įvyko 1940 m. birželį, pagal vieną ir 
tą patį scenarijų. Paskelbiami ultima
tumai. Kremliaus komandiruoti emi
sarai: Zdanovas — Estijai, Suslovas 
— Latvijai, Dekanozovas — Lietuvai, 
parenka ir suformuoja marionetinę 
valdžią. Ir netrukus įvyksta opere
tiniai spektakliai — okupuotų šalių 
„liaudies atstovai" vežami į Maskvą, 
kur „prašo" raudonarmiečių divizi
jomis užtvindytas šalis priimti, pasak 
Lenino, į „tautų kalėjimą". Krem
liaus propaganda visa tai pateikdavo 
kaip pirmąjį šių šalių „išvadavimą". 
Beje, okupantas pradėjo vykdyti 
represijas nuo pirmosios įsiveržimo į 
šalį dienos. Vėliau keitėsi tik represi
jų intensyvumas ir mastas. 

KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

Estai, turkai ir lietuviai 
Įprasta manyti, jog gera ten, kur 

mūsų nėra. Pavyzdžiui, Estijoje. Es
tai protingesni, draugiškesni, prag-
matiškesni ir t.t. O mes, lietuviai — 
kvaili, pavydūs, nelaimingi, nekon
struktyvūs. Kai tik prasideda tokie 
„vietinės reikšmės" palyginimai, net
rukus pasigirsta ir atodūsiai — gera 
jiems, jie reformatai, o mes taip ir 
likom nereformuoti, atsilikę... 

Kažkodėl Lietuvoje labai sėkmin
gai yra paplitęs saviniekos virusas. 
Net jei sukuriamas koks nors rekla
minis 30 sekundžių video filmas apie 
Lietuvą ir rodomas per BBC, tai visų 
pirma pasigirsta visažinių skeptikų 
teismas, nurašantis šį reiškinį (ir kū
rėjų pastangas) į „diletantizmo" lyg
menį. 

Kūrybinė mintis, kūrybinė-pilie-
tinė savimonė yra gana komplikuotas 
reiškinys — tai tarsi baugštus paukš
čiukas, jį reikia prisijaukinti. Kitaip 
užaugs gyvulys ir eis maurodamas, 
tapšnodamas į kairę ir į dešinę bei 
tvoras laužydamas. Arba emigruos ir 
šio nepakantaus tvarto... 

Perfrazuojant liaudišką patarlę: 
jei vadinsi save kiaule, tai čiulbėt nuo 
to tikrai nepradėsi. Gaila, bet Lietu
voje kol kas nėra tradicijos apie save 
galvoti ir kalbėti kitaip. 

Keli atsiminimai: 
Pirmas atsiminimas. Švedijoje 

vakaras. Geteborgo knygų mugės me
tu, nuėjome pavakarieniauti į resto
raną — keli lietuviai ir estas leidėjas. 
Įpusėjus vakarienei, prasidėjo tradi
ciniai palyginimai. Lietuviai guodėsi, 
kad Lietuvoje blogai, estas pritarė: 

— Taip, blogai pas jus, tikrai la
bai blogai. Iš šono žiūrint — tikra 
tragedija. 

Tada pasidarė kažkaip nejauku ir 
nesmagu. Ir pasigirdo atsakomasis 
klausimas estui: 

— O ką Estijoje viskas gerai? 
— Taip, Estijoje labai gerai. 
— Kaip tai? 
Estas nusijuokė ir draugiškai 

išdavė „valstybinę paslaptį": 
— Matot, pozityvus kalbėjimas 

apie savo kraštą yra neformali mūsų 
viešųjų ryšių dalis — apie .savo kal-

Kai suokalbininkai, kitaip tariant, 
nacionalsocializmas ir „statantis ko
munizmą" socializmas, 1941 m. bir
želį susirėmė tarpusavyje, Lietuva, 
kaip ir kitos dvi Baltijos šalys, patyrė 
dar du „išvadavimus". Naciai „išva
davo" iš bolševikų jungo, o po ketve
rių metų sovietai, iš naujo okupuoda
mi Lietuvą, išvadavo ją nuo „fašistų". 
Kremliaus propagandistai kur tik 
galėdami vengė vartoti „nacionalso-
cializmo" sąvoką, mat buvo paskyrę 
sau vienintelio „tikrojo" socializmo 
kūrimo monopolį. Istorija byloja, kad 
abu pseudosocializmai dėsningai 
bankrutavo, nors ir ne vienu metu, 
bet sąvokos iš vartosenos neišnyko. 

Tikrasis Baltijos šalių išsivadavi
mas iš „vaduotojų" jungo įvyko by
rant sovietų imperijai. Lietuva pir
moji paskelbė 1990 m. kovo 11 d. 
atkurianti nepriklausomybę. Rusijos 
civilizacijos insti tuto direktoriaus 
Olego Platonovo redaguojamojoje 
daugiatomėje enciklopedijoje „Rusų 
tautos istorija" įžūliai klastojama 
istorija, atvirai niekinamos estų, 
latvių ir lietuvių tautos, tyčiojamasi 
iš atkurto valstybingumo. „Pirmojo 
pasaulinio karo metais Vokietijos 
generalinis štabas parengė planą 
atskirti Pabaltįjį nuo Rusijos. Todėl ir 
buvo sukurtos marionetinės valsty
bės Estija, Latvija ir Lietuva, kurias 
valdė vokiečių agentai ir politiniai 
avantiūristai. (...) 1940 metais šie 
pro vakarietiški režimai žlugo ir šalys 
teisėtai sugrįžo į Rusijos sudėtį". 

Rašoma jau ne į SSRS, o į Ru
sijos. Iš tikrųjų taip ir buvo. Skylėtas 
komunizmo-sovietizmo šydas, ku
riuo anksčiau buvo dangstomi impe
riniai „deržavos" tikslai, tapo ne
bereikalingas. Dar viena iškalbinga 
citata: „Po SSRS subyrėjimo 1991 
metais marionetinėms Pabaltijo val
stybėms ėmė vadovauti JAV Centri
nės žvalgybos valdybos ir kitų Vakarų 
specialiųjų tarnybų atstovai". Nejau 
tai imperinės politikos renesansas? 

Iš šios „vadavimų" istorijos per
šasi tokios išvados. Pirma, okupantų 
pasikeitimas užgrobtoje šalyje jokiu 
būdu nevadintinas išvadavimu, tuo 
labiau, kad ir vieno ir kito okupanto 
tikslai iš principo buvo tokie patys. 
Sovietų ir nacių totalitariniai režimai 
buvo agresyvūs ir nusikalstami. 

Demokratinėse šalyse, kur ger
biama ta rp tau t inė teisė, karuose 
žuvusiesieji pagerbiami tiek savųjų, 
tiek ir kitos pusės. Estai šiuo atžvil
giu parodė sektiną europietiškos 
kultūros pavyzdį, perkeldami pamin
klą į kapinių teritoriją. 

Trečia išvada būtų bene svar
biausia. Šalis, Europos Sąjungos nau
jokė ir Gynybinio aljanso dalyvė, 
niekada neturėtų taikstytis su nūnai 
suaktualintu sovietiniu reliktu — „vy
resniojo brolio" statusu, kuris soviet
mečiu lemdavo besąlygišką paklus
numą Maskvai. Suvereni valstybė 
gerbia tarptautinę teisę ir papročius, 
taigi rūpinasi savo teritorijoje esan
čių kitų šalių piliečių, tarp jų ir karių, 
kapaviečių priežiūra. Lietuvoje sovie
tų karių kapavietės prižiūrimos ir 
tvarkomos nuolatos. Rusijoje to nėra. 

Sibiras nusėtas Lietuvos Respub
likos piliečių politinių kalinių ir 
tremtinių kaulais. Ištisos nepriklau
somos Lietuvos karininkų kartos bu
vo sunaikintos Gulage. Jų kapavietės 
Rusijos plotuose ne tik neprižiūri
mos, bet ir naikinamos. Laikantis pa
riteto, jos turėtų būti prižiūrimos ly
giai taip pat, kaip yra tvarkomi ir pri-
žiūmi okupacinės sovietų kariuome
nės žuvusiųjų kariškių kapai mūsų 
šalyje. Tai būtų lygiavertis, pagarbus 
ir vienodai a tsakingas požiūris į 
Antrojo pasaulinio karo aukas. 

Talino įvykiai prikišamai parodė 
ir lietuviams, kad, jei nėra tarpvy
riausybinio susitarimo su Rusija dėl 
kapų priežiūros, ar nereikėtų imtis 
žygių, kad tokie teisės aktai atsirastų 
neatidėliojant? Tai ne finansinis, o 
valstybės garbės reikalas. 

bėti gerai, o apie jus — taip, kaip jūs 
patys apie save kalbat... 

Šis linksmas dialogas įsirašė at
mintin ir privertė daug ką apmąstyti 
- ką mes apie save galvojame ir ką 
sakome? Kokio rezultato siekiame tai 
sakydami? 

Antras pris iminimas. Turki
joje buvo filmuojamas turistinis fil
mukas. Važiavo lietuvių pilnas auto
busas ir mūsų filmuotojų grupelė. Gi
das turkas staiga entuziastingai sako: 

— Na, lietuviai, sušukit tris kar
tus garsiai: Lietuva, Lietuva, Lietuva! 

Visi lietuviai padėjo muistytis ir 
lįsti iš gėdos po kėdėmis. Turkas 
nustebo: 

— Jūs ką, savo tėvynės nemylit? 
Va žiūrėkit, kaip reikia! — ir tris kar
tus sušuko: Turkija, Turkija, Turkija! 

T reč i a s prisiminimas. Lietu
von buvo atvykęs Jo Šventenybė Da
lai Lama. Atminty išliko jo pasakyta 
smagi mintis, kuri skambėjo maž
daug taip: 

— Kai sutinku kokį nors žmogų, 
tučtuojau imu jį aukštinti, ieškoti, kuo 
jis už mane pranašesnis. Jei kokių 
nors ypatingų pranašumų išsyk nesi
mato, tai vis tiek randu ką nors. Apsi
džiaugiu, kad bent plaukų ant jo gal
vos žymiai daugiau, negu ant mano... 

Ke tv i r t a s p r i s imin imas . Gru
zijoje, studijuojant kino režisūrą, įsi

minė tenykštė kino ir teatro kritika, 
kurios pirmoji reakcija po premjeros 
visad būdavo džiaugsmas, jog sukur
tas naujas kūrinys. Pirmiausia be
veik privalomoji frazė-tostas: „Prosto 
genialno" (tiesiog genialu). Po šios 
frazės dažniausiai pasigirsdavo kon
struktyvūs (kartais net pirmąją frazę 
paneigiantys) komentarai, bet išlik
davo bendrakul tūr inė nuostata -
autoriaus kūryba yra džiaugiamasi ir 
didžiuojamasi. Kūrybos procesas yra 
gerbtinas reiškinys, tik taip jis auga. 

P e n k t a s pr i s iminimas . Uni
versitete sklido pasakojimas apie vie
ną humoristą, kuris atvyko į Vilnių iš 
kaimo ir jaudindamasis atnešė į lite
ra tų būrelį savo meilės lyriką, kuri 
buvo gal naivoka, egzaltuota, bet la
bai nuoširdi. Aptarimo metu visi iš to 
autoriaus smagiai ir stipriai pasi
tyčiojo. Po to jis gėrė kelis mėnesius, 
o atsigavęs ir pats pradėjo iš visų ty
čiotis, tik darė tai žymiai kiečiau, nei 
kiti iš jo. Suveikė sovietinės kariuo
menės dėsnis — muštas naujokas su
stiprės ir pats eis visų mušti. Tik muš 
žymiai stipriau. Uždaras liūdnos kū
rybos ir sarkazmo ratas . 

Klausimas programuotojams: ko
kį antivirusą į infekuotą lietuviško
sios saviniekos atmosferą reikėtų 
įleisti, kad imtume savimi nors kiek 
gėrėtis? 
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LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA 
IŠEIVIJOJE JUNGIASI PRIE LIETUVOS 
EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIOS 

EMA ZIOBRIENĖ 

Lietuvių evangelikų liuteronų 
bažnyčios išeivijoje vyriausia taryba, 
susirinkusi 2006 m. lapkričio 14 
dieną Ziono lietuvių liuteronų baž
nyčioje, vieningai nusprendė 2007 m. 
gegužės 19-20 dienomis Ziono lie
tuvių liuteronų bažnyčioje sušaukti 
Lietuvių evangelikų bažnyčios išei
vijoje sinodą, kurio metu būtų oficia
liai paskelbta, kad Lietuvių evan
gelikų bažnyčia išeivijoje prisijungia 

giesmynų, Biblijų, religinės literatū
ros. 1946 m. kunigas A. Keleris išlei
do giesmynėlį. 1948 m. perspausdina
mas giesmynas, o kunigas lic. J. Pau-
peras išleidžia Liuterio Mažąjį kate
kizmą. Tais pačiais metais iš Britų 
Biblijos draugijos gauta Naujų Tes
tamentų. 1948 m. pradėtas leisti laik
raštis „Evangelikų Kelias". 

Didesnėse parapijose kuriasi cho
rai, jaunimo rateliai, veikia sekma
dienio mokyklos, moterų draugijos. 
Nuo pirmųjų dienų bažnytinė veikla 

prie Lietuvos evangelikų liuteronų Vokietijoje išsilaikė keliaujančių ku-
bažnyčios ir nustoja egzistuoti, kaip nigų pastangomis: kunigas A. Keleris 
atskira institucija. Vyr. taryba ragina 
išeivijos bažnyčios parapijas rasti tin
kamą būdą, kaip jos galėtų oficialiai 
įforminti jų bendrystę su motinine 
bažnyčia lietuvoje. 

2006 m. suėjo 60 metų nuo Išei
vijos liuteronų bažnyčios įsteigimo. 
Tai buvo nelengvas kelias, pradėtas 

veikė šiaurės Vokietijoje, kunigas J. 
Urdzė — Luebecke ir vėliau Bonnoje, 
kunigas A. Trakis — amerikiečių zo
noje, pietinėje Vokietijoje. Kunigas A. 
Trakis veikė su jaunimu, kunigas J. 
Urdzė — su studentais. Jaunimo 
veikla ypatingai pagyvėjo, kai 1947-
1948 metais Pasaulio liuteronų są-

dar Vokietijoje, metams bėgant lietu- junga įsteigė Imbshausene ir Berch-
viams liuteronams, kaip ir kitiems tesgadene evangelikams išeiviams 
„Dievo paukšteliams", pasklidus po suvažiavimo namus. 1946 metais 
visą pasaulį. įsteigta Lietuvių evangelikų stu

dentų sąjunga. 
• • • Atrodo, vos sudarius šiokius to-

Didesnė Lietuvos liuteronų dalis kius organizacinius planus, gyveni-
tėvynę paliko jau 1941 metais, bijoda- mas ir vėl keitėsi: 1949 m. prasidėjo 
mi sovietų persekiojimo. Ta baimė emigracija į užjūrį. Dar 1953 m. Vo-
buvo pagrįsta — 1945 m. gegužės mė- kietijoje apie 2,000 lietuvių liuteronų 
nesį visi užsilikę liuteronai, kuriems gyveno stovyklose ir apie 4,500 — 
buvo primestas vokiškumas, buvo privačiai. Juos aptarnavo kunigai: 
ištremti į Tadžikiją. 1941 m. kartu su 
30,000 vokiečių Lietuvą apleido ir tik 
lietuviškai kalbėję 20,000 liuteronų. 
Su jais kartu išvyko ir 27 kunigai. 
Žymi šių kunigų dalis prisidėjo prie 
Lietuvių liuteronų bažnyčios atgai
vinimo išeivijoje. Be jų nebūtų buvę 
galimybės sukurti net šešis dešimt
mečius išsilaikiusią išeivijos liute
ronų bažnyčią. 

Adolfas Keleris, Juozas Urdzė ir 
Julius Stanaitis. Tačiau su laiku ir 
parapijiečių skaičius ir kunigų jėgos 
nyko. Augimas prasidėjo užjūryje. 
Daugiausia Amerikoje. 

Pirmoji lietuviška liuteronų pa
rapija JAV įsikūrė 1903 m. Collins-
ville, prie St. Louis, vėliau — Cikago-

Jau nuo 1946 m. pradžios Vokie- je, Brooklyne. Nuo 1903 metų Čika-
tijoje egzistavo daugybė parapijėlių: goję veikė Ziono parapija ir jau nuo 
Kielyje, Seedorfe, Hanau, Fuldoje, o 1948 m. parapija išsikvietė kunigą 
parapija Salzgitteryje turėjo apie Joną Pauperą, kad atvyktų ir atgai-
1,000 narių. 1946 m. lapkričio 9 ir 10 vintų ją. Tad 1949-51 m. atvyks-
d. Lebenstedte susirinko pirmasis tantieji nauji emigrantai jau randa 
sinodas su 62 atstovais. Sinodas kunigą J. Pauperą jų laukiantį. Jis 
išrinko vyriausią bažnyčios tarybą ir stengiasi teikti ne tik dvasinį peną, 
įkūrė Išeivijos lietuvių evangelikų bet padeda kiekvienam ir su buitimi, 
liuteronų bažnyčią. Žinoma, trūko taip pat darbu ar butu. 

Kun. Valdas Aušra, kun. R. Šemeklis, kun. M. Kairys, vyskupas M. Sabutis, vysk. emeritus H. Dumpys, kun. M. Dikšaitis, kun. 
D. Petkūnas 2005 m. liepos mėn. Tauragėje po bendro Lietuvos ir išeivijos liuteronu bažnyčių vadovu posėdžio. 

Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje. 

Atvykus kunigui A. Trakiui į Ci- siekė sustiprinti Bažnyčios vadovy-
kagą, 1952 susikuria nauja Tėviškės bes svarbą, siūlydamas vietoj „sen-
liuteronų parapija. Naujos parapijos joro" įvesti „vyskupo" titulą. Senjoro 
susikuria New Yorke, Bostone, Los titulas kitose bažnyčiose nebuvo 
Angeles ir Kanadoje. Parapijose išsi- žinomas. Tai kunigas Ansas Trakis 
vystė gyva veikla su šeštadieninėmis Išganytojo parapijoje Toronte vys-
mokyklomis, chorais, orkestrais. Bu- kupo Arnold Lūšis buvo įšventintas 
vo sudarytas Biblijos vertimo komite- latvių į vyskupus. Tačiau tik 7-asis 
tas. Mirus kunigui Dagiui, New York sinodas 1991 m. galutinai nusprendė 
parapija užsidarė. Taip pat išnyko ir įvesti vyskupo titulą, išrenkant juo 
kitos mažesnės parapijos. Sėkmingai kunigą Hansą Dumpį. Toms parei-
veikė Ziono ir Tėviškės parapijos Či- goms kunigas H. Dumpys buvo per-
kagoje ir Išganytojo parapija Toronte rinktas 3 kartus. Jis turėjo galimybę 
su kunigu Algimantu Žilinsku. 1971 atstovauti Lietuvių evangelikų liu-
m. staiga mirus kunigui Jonui Pau- teronų išeivijos bažnyčią ne tik lietu-
perui, parapijos kunigu buvo pakvies- viškos bendruomenės veikloje Či-
tas parapijos sūnus Jonas Juozu- kagoje, bet ir Pasaulinės liuteronų 
paitis. 1986 m. staiga mirė kunigas sąjungos veikloje. Tai buvo labai 
Ansas Trakis. Jo vietą užimti buvo svarbu, kai Lietuvos liuteronų baž-
pakviestas kunigas Hansas Dumpys. nyčia tos privilegijos neturėjo. Šian-

Amerikoje parapijoms tęsiant dien, žinoma, yra kitaip. Atėjusi 
savo veiklą, Vokietijoje veikimas silp- nepriklausomybė išlaisvino ir baž-
nėja, nors kunigas J. Urdzė stengėsi nyčios veiklą, 
prisitaikyti prie kintančių sąlygų, 
siekdamas išlaikyti bažnytinę veik- • • • 
lą. 2006 m. rugsėjo 19 d. įvykusiame 

1983 m. Čikagoje susirinkęs si- Lietuvių evangelikų liuteronų išei-
nodas ir tada jam vadovavęs bažny- vijos bažnyčios vyriausios tarybos 
čios Senjoras kunigas Ansas Trakis posėdyje vyskupas Hansas Dumpys 

dėl pablogėjusios sveikatos iš vys
kupo pareigų pasitraukė. Nuo tos 
dienos vykdančio vyskupo pareigas 
perėmė viceprezidentas, Ziono para
pijos klebonas kunigas Valdas Aušra. 

2007 m. gegužės 19-20 d. įvyk
siančiame sinode dalyvaus Vokietijos, 
Kanados bažnyčių atstovai, Lietuvos 
evangelikų liuteronų bažnyčios vys
kupas Mindaugas Sabutis. Oficia
liai bus sprendžiamas išeivijos liu
teronų bažnyčios sinodo parapijų įsi
jungimas į Liuteronų bažnyčią lie
tuvoje. 

Šeštadienį , gegužės 19 d., 
vyks posėdžiai Ziono parapijoje, 9000 
S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453, 
o vakarienė ir pabendravimas — Bal-
zeko muziejaus Gintaro salėje. 

Sinodas pasibaigs gegužės 20 
dieną, sekmadienį, 12:00 vaal. per 
pietus Ziono ev. lietuvių liuteronų 
bažnyčioje iškilmingomis pamal
domis su choru ir solistais. Pamokslą 
sakys Lietuvos liuteronų bažnyčios 
vyskupas Mindaugas Sabutis. Kvie
čiame dalyvauti. Daugiau informaci
jos galima gauti skambinant 708-422-
1433. 
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LYDI ŠVENTADIENIS 
V Velykų savaitė — Viltis meilėje 
Jam pasišalinus, Jėzus prabilo: „Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir 

Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlo
vins jį pas save — bematant jį pašlovins. 

Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau 
jums tą patį, ką esu žydams pasakęs: kur aš išeinu, jūs negalite eiti... Aš jums 
duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, 
kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano 
mokiniai, jei mylėsite vieni kitus". 

(C — Evangelija pagal Joną 13, 31-35) 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Prieš iškeliaudamas pas Tėvą, 

Jėzus savo bendruomenei, kuri turės 
pasilikti žemėje, duoda konkrečius 
nurodymus, kaip reikia gyventi ir 
kokių nuostatų laikytis, norint tinka
mai išreikšti save. Aš jums duodu 
naują įsakymą — kad jūs vienas kitą 
mylėtumėte... 

Naujoji sandora, kurią Kristus 
patvirtino savo mirt imi ir prisi
kėlimu, teturi vieną išlygą, vienintelį 
lemiamą įpareigojimą. Naujai ben
druomenei duodamas teisynas, kurį 
sudaro tik vienas įsakymas, pakei
čiantis senąjį — meilė. Tas naujasis 
įstatymas — tai pats Jėzus, parodan
tis ir išreiškiantis Dievo meilę. Nau
juoju įstatymu Jėzus neprašo nieko 
nei sau pačiam, nei Dievui, o vien tik 
žmogui. Taip mums atskleidžiama 
nepaprasta tiesa: Dievas neužsidaro 
savyje ir nesusitelkia vien į save. J is 
nesisavina žmogaus, bet priešingai, 
trokšta, kad Jo meilė pasklistų kuo 
plačiau. 

Tai ne paprasta meilė, kurią 
apdainuoja žemės poetai: kaip aš jus 
mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte 
vienas kitą! Šios meilės matas yra ne 
pats žmogus, kaip kad buvo Senaja
me Įstatyme, bet Jėzaus meilė, paro
dyta darbais, įvykiais, konkrečiais 

apsisprendimais. Tai kūrybinga mei
lė, kuri neatsižvelgia į žmonių nuo
pelnus, meilė, kuri pasireiškia tar
navimu žmogui. Si meilė renkasi silp
numą, atmeta bet kokią prievartą i r 
gerbia laisvę, nepakenčia diskrimi
nacijos. Tai beginklė meilė, kuri, ta
čiau, visuomet nugali neapykantą. 

Naujasis Jėzaus duotas įsakymas 
nėra vien tik paprasta naujosios tei
sės santrauka, nes, apsiribojus vien 
tuo, miklūs naujieji Raštų aiškintojai 
lengvai išnarstytų meilės sąvoką po 
kaulelį ir tuojau pat įrodytų, kad 
meilė iš tiesų tapati prievartai. Jėzus 
aiškiai pasako, jog ji privalo tapti i r 
skiriamuoju visos bendruomenės 
ženklu: iš to visi pažins, kad esate 
mano mokiniai, jei mylėsite vieni 
kitus. 

Tarp Jėzaus sekėjų egzistuojanti 
meilė tur i būti matoma ir atpažįsta
ma visų žmonių. Tai neįmanoma, je i 
Kris taus išpažinėjai savo darbais 
nebus panašūs į Jėzų. Tai, ir tik tai, 
išskiria krikščionis iš visuomenės. I š 
savo Mokytojo krikščionys gavo n e 
sausą doktriną, bet įsakymą elgtis ki
taip. Jie privalo pasižymėti ne de
monstruojama paslaptinga išmintimi 
apie dieviškus dalykus, apie kuriuos, 
tiesą sakant, išmano labai nedaug, i r 

ne svarstymais apie tai, koks yra pats 
Dievas. Parodydami, jog tikrai moka 
mylėti ir burdamiesi drauge, jie liudi
ja ir išreiškia Dangaus Tėvo buvimą 
pasaulyje. 

Išganytojas nori sukurti ben
druomenę, kurioje viešpatautų meilė, 
kaip atsvarą pasaulio tamsybėms. 
Kaip tik todėl šį meilės įsakymą Jis ir 
duoda savo mokiniams, kuriuos vė
liau pasiųs į visą pasaulį skelbti Gero
sios Naujienos. Jie įrodys, kad Dievas 
nebijo, atrodytų, utopiškų planų, sa
vo pavyzdžiu liudydami, kad Dievas 
yra visų Tėvas ir kad žmonės gali būti 
broliais. To liudijimo negali pakeisti 
jokių papročių, nuostatų ar pamaldu
m o praktikų laikymasis. Jei tarp 
krikščionių nėra meilės, tai reiškia, 
kad tokia bendruomenė prarado savo 
identitetą ir nebesugeba priimti 

Kristaus paskelbtos žinios. 
Kalbėdami apie visų mūsų lau

kiančią amžinybę, kartais be reikalo 
įsivaizduojame, jog ten viskas bus 
kitaip. Iš tiesų, kaip liudijama pirma
jame šio sekmadienio Mišių skaitiny
je, ten galime tikėtis visiško atnauji
nimo, tačiau, be jokios abejonės, liks 
tai, ką jau turime galimybę patirti 
šioje žemėje — meilė. Tai, ką rem
damiesi meile, būsime sukūrę, nie
kuomet neišnyks. Išnykti gali tik ne
apykanta, pyktis, blogis, bet tikrai ne 
meilė. Todėl drąsiai galime sakyti, 
kad Jėzus šį naująjį įsakymą davė 
tiems žmonėms, kurie trokšta jau da
bar priartėti prie naujo dangaus ir 
naujos žemės. 

Pagal Vatikano radiją parengė 
N. Šmerauskas 

Iš dviejų išlikusių sienų matyti buvęs aukštas. 
Tas buvęs ano Evangelijos senelio Simeono, 

kuris, šventosios Dvasios paragintas, atėjo į šven
tyklą, paėmė ant rankų kūdikėlį Jėzų ir šlovino 
Dievą. Dar toliau jojant, kairėje kelio pusėje yra 
gana didelis terpentino (terebinthi) medis. Sako, 
po juo prisėdusi šv. Mergelė, kai nešė iš Betliejaus 
kūdikėlį Jėzų į Jeruzalės šventyklą. Čia gaunami 
septyneri metai ir septynios keturiasdešimtinės 
atlaidų. 

Nelabai toli yra dailiai apmūrytas šulinys, bet 
vanduo drumstas, niekam netinkamas. Jį vadina 
Trijų Išminčių (Karalių) šuliniu. Toje vietoje, vyks
tant į Betliejų, jiems vėl pasirodžiusi žvaigždė; Je
ruzalėje, kalbantis su Erodu, ji buvo išnykusi. Pu-
siauklėje yra nelabai aukšta kalva. Iš jos matyti ir 
Betliejaus, ir Jeruzalė, nes tarp jų tik pusantros 
mylios. Čia prižėlę daug kadagių. Dešinėje, šalia 
kelio, yra akmuo. Ant jo ilsėjosi pranašas Elijas 
(Karalių kn., 3. 19). Jame visas pranašo atspaudas 
taip įsispaudęs, tarsi jis būtų gulėjęs kokiame drėg
name molyje: visai aiškūs to šventojo pranašo gal
vos, šono, rankos, dešinės kojos pėdsakai akmeny
je. Tas iš tiesų privalu laikyti Dievo stebuklu. 
Kairėje yra nedidelis šv. Elijo graikų vienuolynas. 

Akmens dešinėje stovi sugriuvęs namas, at
gręžtas užpakaline siena į Jeruzalės pusę, kurio 
sveika tik viena siena. Tą namą mano esant pra
našo Abakuko namu. Iš jo išėjęs, nešinas maistu 
pjovėjams, buvęs angelo paimtas. Tą paruoštą valgį 
nunešęs į liūtų duobę įmestam pranašui Danieliui. 

Už keturių mylių nuo minėtojo Elijo akmens, 
dešinėje, gana gerai išlikęs namelis, kuriame Ra
chelė pagimdžiusi sūnų Benjaminą. Netoli nuo ten, 
visai prie pat vieškelio, yra gana gerai išsilaikęs tos 
Rachelės paminklas. Jis piramidės formos, visas iš 
granito. 

Netoli Betliejaus, arti vieškelio, kairėje pusėje, 
strėlės lėkimo atstumu, — tekančio šviežio van
dens baseinas. To vandens semti sueina daug žmo
nių ne tik iš Betliejaus, bet ir iš aplinkinių kaimų. 
Lig šių dienų jis vadinasi Dovydo šuliniu. 

KELIONE! JERUZALE 
M. K. RADVILA NAŠLAITĖLIS 
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Iš ten kaimo, turinčio apie penkiasdešimt gry
čių, pakraščių kelias eina į Betliejų, paskui pasuka 
į kairę.^į baziliką, kuri nuo miesto yra per vieną 
lanko šūvį. 

Atvykę radome Boluchą su keletu sargybinių, 
kurie buvo mus atlydėję iš Damasko. Jie sė

dėjo bažnyčioje, norėdami vėsumoje atsikvėpti. Bu
vo susi vedę ten ir arklius. Kadangi bažnyčia visada 
atvira, turkai, kai užsimano, ir su gyvuliais į ją 
sueina. Žodžiais negalima apsakyti, koks didingas 
tos bazilikos grožis, erdvumas. Ji visa iš labai gra
žaus marmuro, perskirta dviejų milžiniškų kolonų 
eilių. Visas vidus išpuoštas mozaika. Stogas skar
dos lakštais dengtas. J ą pastatydino šventoji kara
lienė Elena, paskui ją gavo šv. Jeronimo regulos 
vienuoliai. Dabar tenai yra šv. Pranciškaus brolių 
vienuolynas. Jų vyresnysis yra tėvas Jeruzalės 
gvardijonas. Jis kas šeši mėnesiai keičia vienuolius, 
nes juos labai vargina turkų persekiojimai. Tuo 
metu tenai buvo aštuoni vienuoliai: keturi kunigai 
ir keturi broliukai. 

Įėję į tą katalikams priklausančią bažnyčią, 
pasukome į kairę, j brolių vienuolyną; iš ten tiesiai 
į šv. Kotrynos koplyčią, kurioje vienuoliai laiko 
pamaldas. Šioje koplyčioje gaunami visuotiniai 
atlaidai. Tuos atlaidus piligrimai gauna lygiai taip, 
kaip kad būtų asmeniškai aplankę Sinajaus kalne 
esančią šv. Kotrynos bažnyčią, nes ten dėl tolimo ir 
pavojingo kelio ne visi gali nuvykti. Tad minėtoje 
koplyčioje suruošia procesiją. Piligrimai, kaip bu
vome matę Jeruzalėje, poromis seka ją, kol ateina į 
mūsų Išganytojo Jėzaus Kristaus gimimo vietą. 

Išėję iš tos koplyčios, atsigręžia į kairę ir tuojau 
nulipa į požemį. Ten, praėję pro kitas vietas, 

apie kurias bus vėliau pasakyta, patenka į aštuo
niolikos uolekčių ilgio, devynių ar dešimties uolek
čių pločio koplyčią. Čia priešais duris yra altorius. 
Po juo parodo marmurine lenta pažymėtą vietą, 
kur yra gimęs Kristus. Virš altoriaus padėtame ak
menyje yra iškaltas toks lotyniškas įrašas: „Čia iš 
Mergelės Marijos teikėsi gimti Jėzus Kristus". Virš 
to altoriaus prie sienos yra senas paveikslas, vaiz
duojantis mūsų Viešpaties gimimą. Čia pačiame 
vidudienyje išklausėme šv. Mišias, kurias atlaikė 
tėvas Jonas iš Florencijos. Jis, kaipo vyresnysis, 
kartu su mumis atvyko iš Jeruzalės. 

Prieš ateinant prie šio altoriaus, dešinėje pusė
je, už šešių uolekčių, uoloje iškalta prakartėlė, ku
rioje buvo paguldytas užgimęs Kristus. Ji yra labai 
didelė ir gili, taigi tų kraštų papročiu į ją buvusi 
įstatyta kita, mažesnė, medinė prakartėlė. Priešais 
ją, per kokias tris uolektis, yra kitas altorius. Čia 
Trys Išminčiai (Karaliai) įėję pagarbino Kristų ir 
padėjo jam dovanų. Visose tose vietose gaunami 
visuotiniai atlaidai. 

Visa ši Prakartėlės koplyčia yra katalikų, bet ir 
kitų konfesijų žmonės čia taip pat uždega žvakeles 
kaip ir Viešpaties Karsto koplyčioje (apie ją vėliau 
bus daugiau pasakyta). Tačiau kitų krikščioniškųjų 
religijų atstovai savo žvakeles uždega tik per Vieš
paties gimimo šventę, nes jiems tada galima su pro
cesijoms įeiti į šią šventovę. 

Ta šv. Prakartėlės koplyčia labai tamsi, nes yra 
po pirmiau minėtos bazilikos didžiuoju altoriumi. 
Pro niekur kitur į ją neįeina šviesa kaip tik pro 
šoninių durų langelių grotas. Už tų durų yra laip
tai į bažnyčią ir procesijoms vaikščioti. Užlipus į 
bažnyčią kairiaisiais laiptais, tuojau prieš akis pa
sirodo altorius, pastatytas ten, kur atvykę pas 
Kristų išminčiai nulipo nuo arklių. Palypėjus deši
niaisiais laiptais, prieinama prie altoriaus, stovin
čio ten, kur kadaise buvusi maža sinagoga. Joje 
aštuntą po užgimimo dieną Kristus gavo apipjaus
tymo ženklą. Bus daugiau. 
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS 

Apsnūdę Lietuvos politikai 

Policininkas piketo prie Estijos ambasados metu Vilniuje. Eltos nuotr. 

Estai drąsesni už l ietuvius? 

Gegužė Lietuvoje prasidėjo nera
minančiomis žiniomis iš Estijos, kur 
vyko pirmosios Baltijos valstybėse 
per Nepriklausomybės laikotarpį 
riaušės. Estijos valdžia neišsigando 
Kremliaus šantažo ir laikėsi tvirtai. 
Panašu, jog būtent šis tvirtumas sąly
gojo tai, kad riaušės neišplito po visą 
Estiją a r net visas Baltijos valstybes. 
Nors paprastai estai vadinami fleg-
matiškiausiais baltais, tačiau šį kartą 
Lietuvos valdžia elgėsi tarsi apsnū
dusi. 

Lenkijos ir Latvijos valstybių 
vadovai reagavo kur kas greičiau ir 
griežčiau nei Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, o kai kurie Lietuvos 
politikai net pradėjo samprotauti, jog 
esą estams nereikėjo erzinti Rusijos. 
Tiesa, kai Estiją garsiau pradėjo rem
ti Vakaru valstybės, drąsesni tapo ir 
lietuviai. Šiandien Lietuvos politinis 
elitas vieningai piktinasi, jog Krem
lius nederamai elgiasi su Estija. Ta
čiau kalbėti lengviau nei veiksmu pa
remti kaimynus. 

Deja, kaip į sieną atsimušė tiek 
Piliečių Santalkos, tiek kai kurių jau
nimo politinių organizacijų siūlymas 

ne tik deklaruoti paramą Estijai, ta
čiau sekti ir šios šalies pavyzdžiu, 
demontuojant sovietinės okupacijos 
liekanas Lietuvoje. 

Ne viename Lietuvos mieste iki 
šiol stovi monumentai okupacinei so
vietų kariuomenei. Sovietinei simbo
liai puošia Vilniaus centre esantį Ža
liąjį tiltą, o bene didžiausias Vilniuje 
paminklas yra skirtas su sovietais ko
laboravusiam rašytojui Petrui Cvir
kai. Tačiau dabartinė Lietuvos val
džia nedrįsta judinti šių objektų. Re
gis, baiminamasi ne tik Rusijos reak
cijos, tačiau didžiulis vaidmuo tenka 
ir tam, kad absoliuti dauguma dabar
tinio Lietuvos politinio elito yra įsi
šakniję sovietinėje praeityje. Nukelti 
nuo pjedestalo P Cvirką - tolygu su
abejoti Algirdo Brazausko nuosekliai 
skleista pasakėle apie tai, jog lietu
viai komunistai sovietmečiu dirbo 
Lietuvai. 

„Naujoji kairė" - senas vynas 
naujuose vynmaišiuose? 

Tarptautinės darbo dienos minė
jimas Lietuvoje praėjo be didesnio 
sujudimo. Profsąjungų atstovai tradi
ciškai surengė išgertuves Rumšiškės. 

(Niekaip nesuprantu, ką jos turi ben
dro su darbininkų solidarumu?) Na, o 
Vilniuje savo manifestą paskelbė jau
nų žmonių grupė, pasivadinusi „Nau
jąja kaire". Šie jauni žmonės tvirtina, 
kad bandys įrodyti, jog būti kairiuoju 
- tai nereiškia garbinti sovietinę 
praeitį ar ilgėtis komunizmo. Mani
feste taip pat pabrėžiama, kad Lietu
voje iš esmės nėra socialinio solidaru
mo, vargstančių apsaugos idėjas rea
liai ginančių politinių partijų. Esą lie
tuviški socialdemokratai - tai stam
baus kapitalo gynėjų partija. 

„Naujosios kairės" manifestą pa
sirašė grupė gana aktyviai Lietuvos 
intelektualiniame gyvenime dalyvau
jančių intelektualų. Nors galima svei
kinti jų norą žvelgti ne į Rytus, bet į 
Vakarus, kartu tenka pripažinti, kad 
jų manifestas - tai tuščių deklaracijų 
kratinys. Taip pat telieka apgailes
tauti, jog „naujieji kairieji" daugiau 
kritinių iečių paleido į esą konser
vatyvios krikščionybės pusę nei į var
totojiškos visuomenės blogybes. Esu 
įsitikinęs, kad šiandien Lietuvoje 
reikalinga intelektuali diskusija apie 
tai, kokią atsakomybę už viešuosius 
reikalus turi prisiimti valstybė, apie 
tai, kaip pažaboti oligarchų savivalę, 
deja, vietoj to, minėto Manifesto au
toriai leidžiasi į abstrakčią kovą su 
seksimu, homofobija ir, ypač gaila, 
tradicinėmis šeimos vertybėmis. 

Vyriausybės ataskaita - t ik 
formalumas? 

Svarbiausiu praėjusios savaitės 
įvykiu turėjo tapti metinė Vyriausy
bės ataskaita. Ją Seime per 20 mi
nučių perskaitė premjeras Gediminas 
Kirkilas. Tiek jis, tiek kiti Vyriau
sybės nariai atsakė į Seimo narių 
klausimus ir... iš esmės nieko nepa
aiškėjo. Lyginant prezidento ir prem
jero metinius pranešimus, susidaro 
įspūdis, kad abu politikai gyvena 
skirtingose valstybėse. Premjeras 
neatsakė praktiškai nei į vieną pre
zidento kritinę pastabą, bet pabėrė 
daugybę skaičių, kurie esą turėtų įro
dyti, jog Lietuvoje gyvenimas sparčiai 
gerėja. Vyriausybės ataskaitoje aki
vaizdžiai vengta sudėtingų klausimų 
svarstymo. Pavyzdžiui, emigracija, 
korupcija, didžiuliai regioninei skir
tumai, socialinė atskirtis. Tai origina
liai paaiškino pats premjeras - esą jis 
atsiskaitė už nuveiktus darbus, o ne 
už likusias problemas. Tačiau, ką to
kiu atveju reiškia ataskaitos frazės 

apie esą vykdomas veiksmingas prie
mones kovoje su korupcija arba apie 
rūpestį žmonių gyvenimu? 

Valdančioji mažuma Seime, natū
ralu, negailėjo G. Kirkilo ataskaitai 
liaupsių. Konservatoriai, libdemai ir 
liberalai - kritikos. Darbiečiai ir so
cialliberalai kažką numykė ir bandė 
išvengti nuomonės apie tai, ką kai-
bėjo G. Kirkilas. Šias partijas galima 
suprasti, nes jos vis dar nėra apsis
prendusios dėl savo ateities. 

Pavyzdžiui, socialliberalai eilinį 
kartą pareiškė, jog neatmeta galimy
bės prisijungti prie dabartinės val
džios, o darbiečiai vis dar neapsis
prendžia, kiek turėtų palaikyti da
bartinės Vyriausybės veiksmus. 

Taigi, galime konstatuoti, kad 
Vyriausybės ataskaita netapo svarbiu 
politiniu įvykiu Lietuvoje. Premjeras 
atliko savo pareigą, Seimo nariai išk
lausė - formalumas įvykdytas. 

A. Pocius nusipelnė gyventi 
geriau? 

Dabartinis Valstybės saugumo 
departamento vadovas Arvydas Po
cius nesiliauja stebinęs ir toliau. Pra
ėjusią savaitę paaiškėjo, kad jis sku
biai privatizavo tarnybinį butą ir to
kiu būdu, preliminariais skaičiavi
mais, „uždirbo" mažiausiai 300,000 
litų. 

Regis, A. Pocius paprasčiausiai 
bando susitvarkyti savo materialinį 
gyvenimą. Jo elgesys neabejotinas 
akibrokštas. Tačiau jau įprasta, jog 
jam leidžiama daugiau nei kitiems. 
Štai ir vėl prezidentas, kuris daugiau 
nei pusmetį akivaizdžiai remia mi
nėtą pareigūną, paprašytas viešai pa
komentuoti A. Pociaus veiksmus, la
biausiai piktinosi tarnybinių butų eg
zistavimu, o VSD vadovų veiksmų ne
siėmė vertinti, nes esą jie veikiausiai 
teisėti. 

Primenu, jog panašiai preziden
tas reagavo ir į Turniškių skandalą, į 
kurį buvo įsivėlę du jo patarėjai. 

G. Kirkilas teigė, jog veikiausiai 
A. Pocius pasielgė netinkamai. Ta
čiau nei jis, nei kiti politinio elito ats
tovai kažkodėl nepasivargino imtis 
konkrečių veiksmų, jog A. Pociaus 
padaryta žala valstybei (juk pusvel
čiui nupirktas mūsų visų turtas) būtų 
atlyginta. 

Gal naujas butas - kompensacija 
A. Pociui, jog šis tvirtai laikėsi įsiki
bęs į savo postą? 

Žiniasklaida: geriau vaikiška laisvė nei apynasris 
Atkelta iš 1 psl. 
pagarbos aprašymo objektams, kitaip 
tariant, žmonės vaizduojami pernelyg 
juodai. 

Neabejotinai žiniasklaidoje yra 
visko, tačiau tai būdinga kiekvienai 
jaunai sistemai, ar tai būtų žiniask
laida, a r švietimas. Visa tai augimo li
gos simptomai - nebrandumas, bru
talumas, bet, kita vertus, yra ir bran
dos požymių. Manau, svarbiausia, 
kad ji neprastėja, palyginti su tuo, 
kas buvo prieš keletą metų, net yra 
požymių, kad ji gerėja. 

„Žiniasklaida in tensyv ia i 
bulvarėja", - įsitikinęs žurnalis
tas, „Transparency Internatio
nal" Lietuvos skyriaus direkto
rius Rytis Juozapavičius. 

— Kokias dar t endenc i ja s 
Lietuvos ž iniasklaidoje paste
bite? 

Nors ryški intensyvaus bulvarėji-
mo tendencija, dalis žiniasklaidos vis 
dar palaiko kokybiškos spaudos ver
tybes ir jų siekia. Gera tendencija, 

kad elektroninė žiniasklaida - inter-
neto svetainės, TV radijo stotys - vis 
dėlto puoselėja žurnalistikos etikos ir 
žiniasklaidos kokybės standartus. 

Deja, keletas nacionalinių dien
raščių, ypač išsiskiria „Respublikos" 
leidinių grupė, toliau degraduoja. Tie 
laikraščiai dėl savo verslo pagrindo 
yra a t i t rūkę nuo tikrovės. Mano 
įspūdis, kad kai kurie laikraščiai di
delę pajamų dalį gauna iš reketo, jie 
grasina įmonėms šlykščiais rašiniais 
ir iš to gauna pinigus. Jei žmonės im
tų dažniau ginti savo interesus teis
me, jei baudos už orumo įžeidimą itin 
sumažintų tokios žiniasklaidos pelną, 
mano manymu, tik tada galima ko 
nors tikėtis. 

— O fstatymai? 
— Įstatymai nieko nepakeis, tik 

žmonės patys turi aktyviau ginti 
garbę ir orumą teismuose. Taip pat 
reikėtų prisiminti, kad teismuose ga
lima gintis ir nuo nepagarbaus kalbos 
vartojimo. Pavyzdžiui, po spaudos 
konferencijos mane kalbino „Res

publikos" žurnalistė, norėdamas su
sitarti dėl interviu abiem patogesniu 
laiku. Aš paklausiau jos telefono nu
merio, straipsnyje tai buvo pateikta 
kaip seksualinis priekabiavimas ko
mentaru: „Fui, koks išdykėlis." Jei ir 
toliau bus taip naudojama kalba, 
dviprasmiškų frazių, nepadorių užuo
minų atsiras ir pokalbiuose su prezi
dentais, ministrais, kitais visuome
nės veikėjais. 

„Žiniasklaidoje yra du daly
kai: gerai, kad jos daug ir v is 
daugėja, bet blogai, kad daugėja 
nekokybiškos", - situaciją verti
na LŽS p irmininkas Da in ius 
Radzevičius. 

— Kodėl daugėja b ū t e n t 
nekokybiškos? 

— Pirmiausia noriu pasakyti, 
kad sakydamas „nekokybiška" turiu 
omeny ne bulvarinį turinį, nors leng
vo, bulvarinio turinio laidų, leidinių 
daugėja. Kalbu apie kokybę, siedamas 
tai su informacijos, šaltinių tikrini
mu, jos parengimo kokybe atsižvel

giant į etikos ir visuomenės informa
vimo principus. Į visus tuos dalykus, 
kurie susiję su kompetencija ir laiku, 
kad ta informacija būtų kokybiška. 
Deja, šiuo metu situacija tokia, kad 
žiniasklaidos priemonių daugėja, o 
profesionalų, galinčių ją daryti koky
biškai nėra daug ir juos nusamdyti 
brangu. Todėl, norėdami su mažiau
siomis sąnaudomis daryti greičiausią 
verslą, leidėjai samdo pigią darbo jė
gą, neatsižvelgdami į kokybę, o siek
dami kiekybės, t. y. pritraukti kuo 
daugiau reklamos pagal auditoriją. 

— O ar tai gali būti susiję su 
žurnal istų rengimo kokybe? 

— Žurnalistikos institutas mak
simaliai turi įdėti į žmonių paruoši
mą, bet net puikų išsilavinimą ir pa
tirtį turinčių žurnalistų profesinės 
kompetencijos, kvalifikacija nėra pa
kankamai išnaudojama. 

Aukštos kvalifikacijos žurnalistai 
samdomi pramoginiam, beveik rek
laminiam darbui, kuris geriau apmo
kamas ir jam sunku atsispirti. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Tornadas sėjo chaosą ir mirti 

Tornadas Grinsbergo miestelyje išvartė namus. AP nuotr. 

Overland parkas, gegužės 7 d. 
(„Reuters'TBNS) — Kanzaso (Kan-
sas) Grinsbergo miestelyje gelbėtojai 
sekmadienį namų ir įstaigų griuvė
siuose ieškojo tornadą išgyvenusių 
žmonių, bet iki vakaro daugiau nieko 
nerado — nei gyvųjų, nei žuvusiųjų. 

Penktadienio vakarą per tornadą 
šiame ūkininkų miestelyje žuvo aš
tuoni žmonės, o gretimoje Prato apy
gardoje — dar vienas. Mažiausiai 50 
žmonių buvo sužeisti, kai kurie jų — 
itin sunkiai. 

Per kitą tornadą šeštadienį va
kare netoli Grinsbergo žuvo dešimtas 
žmogus ir dar trys buvo sužeisti. 

„Šiandien per paieškos ir gelbėji
mo operaciją daugiau neradome jokių 
žmonių ar palaikų, bet ieškosime to
liau", — sakė Kanzaso nepaprastųjų 
situacijų valdymo agentūros atstovė. 

Grinsberge, kur gyvena maždaug 
1,800 žmonių, tornadas, kurio skers
muo buvo 1,6 km, o vėjo greitis — 
265 km per vai., sugriovė ar apgriovė 
maždaug 90 proc. pastatų. 

Federalinės nepaprastųjų situaci
jų valdymo agentūros atstovė Crystal 
Payton, kuri sekmadienį atvyko į 
Grinsbergą, tornado griaunamąją jė
gą palygino su 2005 metų rugpjūčio 
uraganu „Katrina". 

,,Apimtis gal ir mažesnė nei 'Kat-
rinos', bet niokojo jis taip pat", — sa
kė ji. 

Jungtinėse Valstijose daugiausiai 
tornadų susidaro nuo kovo iki liepos 
pradžios; kasmet jie pareikalauja vi
dutiniškai 70 amerikiečių gyvybių. 

1925 metų kovo 18-ąją vienas 
tornadas pareikalavo 689 žmonių gy
vybių. 

Nicolas Sarkozy: reformuotojas ar 
Margaret Thatcher be sijono? 
Atkelta š 1 psl. 
pralaimėjimas S. Royal ir parodo 
susiskaldymą jos Socialistų partijoje. 

„Tai trečias iš eilės pralaimėji
mas prezidento rinkimuose, — pažy
mėjo komunistinės pakraipos dien
raštis „L'Humanite". — Kairė, visa 
kairė, privalo kuo nuodugniausiai iš
nagrinėti šios nesėkmės priežastis". 

S. Royal savo rinkimų kampani
jos metu nevengė priemonių, kurias 
kai kas laikė neatitinkančiomis vi
suotinai priimtų metodų, ir dažnai 
ignoravo oficialią Socialistų partijos 
poziciją bei skelbė tokius daug kam 
nuostabą sukėlusius pasiūlymus kaip 
raginimas steigti karines mokymo 
stovyklas nepilnamečiams nusikaltė
liams. 

S. Royal, vieno administracinio 
regiono tarybos vadovė, apie kurią 
prieš trejus metus buvo girdėję ne
daug prancūzų, sulaukė ir kritikos, ir 
pagyrimų iš savo partiečių už tai, kad 
prieš sekmadienio balsavimą mėgino 
palenkti į savo pusę centristinių pa
žiūrų rinkėjus. 

Europos vadovai pasveikino Ni
colas Sarkozy sekmadienį iškovojus 
pergalę Prancūzijos prezidento rinki
muose ir išreiškė viltį, kad jo trium
fas padės pajudinti iš mirties taško 
reformas, kurios įstrigo, kai 2005-
aisiais buvo atmesta Europos Sąjun
gos (ES) konstitucija. 

N. Sarkozy pergalė gali suteikti 

naują postūmį pastangoms rasti ke
lią, kaip atgaivinti prie žlugimo 
slenksčio atsidūrusią ES konstituciją, 
kurios buvo įšaldytos Europai lau
kiant Prancūzijos prezidento rinki
mų baigties. 

Iš karto po pergalės N. Sarkozy 
pareiškė: „Prancūzija grįžo į Euro-
pą"-

Jis dar kartą pabrėžė savo atsi
davimą Europai ir pažadėjo, kad 
Prancūzija palaikys draugiškus san
tykius su Jungtinėmis Valstijomis, 
tačiau pabrėžė, jog draugystė reiškia, 
kad „draugai gali veikti skirtingai". 

Europos Komisijos pirmininkas 
Jose Manuelis Barroso sakė esąs tik
ras, kad N. Sarkozy padės rasti išeitį 
iš aklavietės, kurioje atsidūrė Euro
pa, kai olandų ir prancūzų rinkėjai 
prieš dvejus metus referendumuose 
atmetė ES konstituciją. 

„Esu visiškai tikras, kad Nicolas 
Sarkozy, kurio įsitikinimus aš žinau 
ir kurio tvirta nuomonė žinoma vi
siems, imsis energingo vaidmens 
sprendžiant institucinį klausimą ir 
konsoliduojant politinę Europą", — 
sakė ES vykdomosios institucijos va
dovas. 

N. Sarkozy pasiūlė siauresnę 
„mini sutartį", kurioje būtų numaty
tos svarbiausios institucinės refor
mos, užtikrinsiančios efektyvų 27 na
res vienijančios Sąjungos darbą. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Konfliktas ta rp Rusijos ir Estijos 

nesustabdys dekomunizacijos Lenki
joje. Tai tiesioginėje „Radio Zet" lai
doje pareiškė valdančiosios konserva
torių partijos „Įstatymas ir teisingu
mas" frakcijos parlamente vadovas 
Marekas Kuchcinskis. Kultūros ir 
nacionalinio paveldo ministras Ka-
zimierzas Ujazdovvskis pateikė įsta
tymo projektą, kuriuo remiantis bus 
galima nugriauti paminklus-užsienio 
viešpatavimo Lenkijoje simbolius. 
Vietos ekspertų vertinimu, siūlomas 
projektas gali sukelti Lenkijos ir Ru
sijos konfliktą, kaip tai neseniai įvy
ko Rusijos ir Estijos santykiuose dėl 
Bronzinio kareivio paminklo per
kėlimo į kitą vietą Taline. 

TALINAS 
Šeštadienį Estijos centrinės kri

minalinės policijos pareigūnai sulai
kė vieną asmenį iš įtariamųjų atako
mis prieš estiškus interneto serve-
rius. Pasak prokuratūros, policija su
laikė 19 metų Dmitrijų, kuris gyvena 
ir mokosi Taline. Vaikinas įtariamas 
tuo, kad trikdė kompiuterinių siste
mų darbą. Policijos duomenimis, jis 
aktyviai dalyvavo įvairiuose interne
to forumuose ir padėjo rengti atakas 
prieš estiškus serverius. Kadangi 
Dmitrijus gyvena Estijoje, jis puikiai 
žinojo, kokius t inklalapius galima 
atakuoti. Jis ragino interneto įsilau
žėlius sutrikdyti vyriausybės kom
piuterinių sistemų ir oficialių Estijos 
partijų svetainių darbą. 

MINSKAS 
Baltarusijos URM kreipėsi į Ru

sijos užsienio reikalų ministeriją, 
prašydama padėt i išlaisvinti Bal
tarusijos pilietę Iriną Ekpo-Umo, ku
rią šeštadienį ginkluoti užpuolikai 
pagrobė Nigerijoje. I. Ekpo-Umo, 
aukštą Britanijos aptarnavimo kom
panijos „Compass Group" padalinio 
Nigerijoje darbuotoją, šeštadienio va
karą ginkluoti asmenys pagrobė Ni
gerijos Port Harkorto mieste, kai ji 
važiavo namo automobiliu. Sis pa
grobimas — dar vienas išpuolis prieš 

Vakarų kompanijų personalą Nige
rijoje, kuri pagal naftos gavybą už
ima aštuntąją vietą pasaulyje. Pa
grobtųjų skaičius per penkias dienas 
pasiekė 28 žmones, iš jų aštuoni žmo
nės paleisti. 

JAV 

NIUJORKAS 
Dosniausią užmokestį gaunančių 

JAV įmonių vadovų sąraše 2006 me
tais pirmavo kompiuterijos milžinės 
„Apple" generalinis direktorius Ste-
ve'as Jobsas, kurio atlygis siekė apie 
646 mln. JAV dolerių. Nors oficialus 
S. Jobso darbo užmokestis siekia tik 
simbolinį 1 JAV dolerį, jis atsidūrė 
žurnalo „Forbes" sąrašo viršūnėje 
dėl jam skirtų akcijų opcionų ir kitų 
premijų bei paskatų vertės. Penkių 
šimtų didžiausių JAV Įmonių genera
linių direktorių bendras atlygis per
nai padidėjo 38 proc. iki 7,5 mlrd. 
JAV dolerių, o vieno direktoriaus at
lygio vidurkis siekė 15,2 mln. JAV do
lerių. 

ARTIMIEJI RYTAI 

DUBAJUS 
Antrasis pagal rangą „ai Qaeda" 

vadovas Aymanas ai Zawahiri pa
reiškė, jog JAV Kongreso įstatymo 
projektas, kuriame raginama išvesti 
karius iš Irako, yra Vašingtono pra
laimėjimo įrodymas, — tai jis sakė 
šeštadienį internete paskelbtoje vaiz
dajuostėje. „Sis įstatymo projektas 
rodo Amerikos nesėkmę ir nusivyli
mą. Bet šis įstatymo projektas atims 
iš mūsų galimybę sunaikinti Ameri
kos pajėgas, kurias įvarėme į isto
rinius spąstus", — pareiškė A. ai Za-
wahiri. Baltųjų rūmų atstovas at
sisakė komentuoti šią vaizdajuostę. 

BAGDADAS 
Irake sekmadienį žuvo aštuoni 

Amerikos kareiviai, kurių šeši žuvo 
kartu su žurnalistu iš Europos, į 
šiaurę nuo Bagdado sprogus pakelės 
bombai, pranešė JAV kariškiai. 
Anksčiau, prie turgaus viename Bag
dado šiitų rajone sprogus automobi
lyje buvusiai bombai, žuvo 35 ir buvo 
sužeista dar 80 žmonių. Siame rajone 
ir anksčiau buvo vykdomi išpuoliai, 
kuriais kaltinama sunitų islamistų 
„ai Qaeda". Iš viso sekmadienį užre
gistruota beveik 100 žuvusiųjų. 



8 DRAUGAS, 2007 m. gegužės 8 d., antradienis 

CUEVELAND,OH 

GREATER ST. LOUIS, I t 

METINIS LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS 

Pirmiausia noriu atkreipti skai
tančiųjų dėmesį į naują mūsų apy
linkės vardą. Iki šiol buvusi East St. 
Louis LB apylinkė su LB Tarybos 
sutikimu savo pavadinimą pakeitė į 
daugiau tikrovę atitinkantį, platesnę 
teritoriją apimantį naująjį pavadi
nimą. 

Susirinkime dalyvavo apie 30 
lietuvių. Senoji valdyba, vadovauja
ma Danutės Zabaitės-Lasky, ir visi 
valdybos nariai panoro sudaryti pro
gą visiems hetuviškais reikalais besi
rūpinantiems tapti mūsų apylinkės 
registruotais nariais. Apylinkės są
rašas pasipildė ir čia pat buvo su
rinktas solidarumo mokestis. 

Revizijos komisijos nariai: Mary 
Butkus, Connie Evans ir Renata 
Wolff patikrino Zigmo Grybino ve
damą apylinkės kasą bei knygas ir 
rado, kad esame beveik turtingi. Re
vizoriai čia pat pasiūlė pasiųsti 1,500 
dol. Valdovų rūmų Vilniuje atstaty
mui ir 150 dol. Lietuvos Našlaičių 
globos fondui. Pasiūlymą susirin
kusieji entuziastingai priėmė. 

Susirinkimas išsirinko naują val
dybą: Danutę Lasky, Jurgitą Piotro-
wski, Zigmą Grybiną, Mara Hurtle, 
Andrių Staryginą ir Raimį Zubricką. 
Valdybos nare BALFo reikalams pali
ko Virginią Grybinienę. Buvo per
rinkta Revizijos komisija. Jai ir toliau 
pirmininkaus Danutė, padedama An
driaus. 

Šiuo metu noras išlaikyti nors ir 
labai aptirpusią apylinkę yra didelis. 
Seniai apylinkėje dirbusieji — 
Virginią ir Zigmas, Marija Vaitkus ir 
Waltraut Navickas — džiaugiasi šiuo 
atsinaujinimu ir linki apylinkei na
šaus darbo ir Dievo palaimos. 

Nuoširdus ir darbštus Antanas 
Stančius, savo laiku dirbęs valdyboje 
ir ilgus metus vadovavęs BALFo sky
riui, artėja prie šimtmečio, bet žmo
nos Elenos bei dukrų Veronikos ir 
Marytės kruopščiai globojamas, An
tanas dar visai gerai laikosi, nors ir 
rečiau tarp mūsų pasirodo. Šimtą 
metų be šių metų mūsų Antanui! 

Zigmas Grybinas 
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tOS ANGELES, CA 

Los Angeles birutietės atšventė 
savo veiklos 50 metų sukakti 

Dar nepriklausomoje Lietuvoje 
Lietuvos kariuomenės karininkų 
žmonos susiorganizavo padėti savo 
vyrams ir paremti jų darbus. 

Ši sąjunga sėkmingai veikė dau
gelį metų iki Lietuvos okupacijos. 

Išeivijos lietuvių visuomenės at
gaivinta ši organizacija ir toliau tęsia 
birutiečių veiklą. 

Los Angeles birutietės, vadovau
jamos Alfonsos Pažiūrienės, š. m. 
balandžio 29 dieną surengė iškil
mingą pobūvį Šv. Kazimiero parapi
jos salėje paminėti 50 metų veiklą. 

Pobūvio metu buvo vaizdingai 
paminėta jų veiklos sukaktis ir su
minėti atlikti darbai. 

Kad birutiečių veikla svarbi, pri
pažino Los Angeles lietuvių visuo
menė, kuri minėjime užpildė visą 
parapijos salę. 

Valio, Los Angeles birutietės! Jū
sų veiklos laukia šio telkinio visuo
menė, kuri jus parems ateityje vi
suose jūsų darbuose. 

Vytautas Šeštokas 
Los Angeles, CA 

Solistas R. Karnavičius (priekyje) atlieka solo partija pritariant Lietuvių 
klubo chorui St. Petersburg;, R balandžio 20 d. popietę. 

Pasidalinkite su ..Draugo" skaity+oia;s Jusu bendruomenes. parGpiios, 
artimyiu, draugu rato ir šeimos nauiienomis Informuokite mus apie 
renginius ir kitus įvykius. Rašykite i redakci|q adresu: 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629 arba i redakcnos ei paštg redakci ja@draugas.org 
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2007 jaunučių krepšinio žaidynės 
2007 m. Š. Amerikos lietuvių jaunučių krepšinio pirmenybių, įvyksian-čių 

š.m. gegužės 19-20 d., Cleveland, paruošiamieji darbai artėja prie pabaigos. 
Žaidynes rengia Cleveland LSK „Žaibas", vadovaujamas pirmininko Vido 
Tatarūno, su gausiu būriu talkininkų. Cleveland lietuviai ruošiasi priimti apie 
600 jaunųjų krepšininkų, vadovų ir svečių. 

Pagal balandžio 23 d. pasibaigusios galutinės komandų registracijos duo
menis, žaidynėse dalyvauti užsiregistravo 42 komandos iš 8 sporto klubų. 
Varžybos vyks 8-se grupėse. Berniukų ir mergaičių B (15-16 metų), berniukų 
ir mergaičių C (13-14 m.), berniukų ir mergaičių D (11-12 m.), mišrių ko
mandų E (9-10 m.) ir mišrių komandų F „molekulių" (8 m. ir jaunesni). 
Numatoma sužaisti 44 rungtynes šeštadieni ir 32 sekmadienį. Bus žaidžiama 
trijose vietose, 8 aikštėse. 

Žaidynės vyks šiose vietose: 
Borromeo Seminary Fieldhouse (BOR), 28700 Euclid Ave., Wickliffe, 

OH. Euclid Ave. ir Bishop Rd. kampas, įvažiuoti į Campus patartina iš Bishop 
Rd. (3 aikštės). 

Euclid Sports Plaut (ESP), buvęs „General Motors" fabrikas, 20001 
Euclid Ave., Euclid, OH (Apie pusė mylios į vakarus nuo Chardon Rd. (Rt. 6). 
Įėjimas į pastatą iš šiaurės pusės, tel. 216-404-0130 (4 aikštės). 

Dievo Motinos Lietuvių parapija — Our Lady of Perpetual Help 
(OLPH), 18022 Neff Rd., Cleveland, OH. Tel. 216-531-4263 (1 aikštė). 

ŽAIDYNIŲ TVARKARAŠTIS 

Gegužės 19 d., šeštadienį: 
* Preliminarios varžybos visoms grupėms ir visose salėse prasidės 

punktualiai 9 vai. ryto ir tęsis apytikriai iki 4 vai. p.p. šia tvarka: 
Mišriai grupei F (molekulėms) vyks — OLPH 
Mišriai grupei E — vyks BOR 
Berniukams ir mergaitėms D, C ir B — vyks ESP 
* Specialios šv. Mišios žaidynių dalyviams, vadovams bei svečiams bus 

aukojamos 6 vai. vakaro Dievo Motinos lietuvių šventovėje (OLPH). Atna
šauja — kun. Gediminas Kijauskas, SJ. 

* Linksmavakaris — vakaronė, šokiai vyks Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje ir svetainėje, tuoj po pamaldų. Veiks bufetas. 

Gegužės 20 d., sekmadienį: 
* Varžybų tęsinys ir pabaiga visoms grupėms ir visose salėse, nuo 8 vai. 

r. iki 3 vai. p.p., panašia tvarka kaip ir šeštadienį, išskyrus, kad berniukų ir 
mergaičių B ir C finalai vyks BOR, o mišrių E finalas bus OLPH. 

Išsamią informaciją gaus sporto klubai. Reikalui esant, dėl papildomos 
informacijos kreipkitės į žaidynių vadovą Vidą Tatarūną, tel. 440-209-0440, 
ei. paštas: tatarunas@oh.rr.com arba sekite „Žaibo" tinklalapio: www. 
zaibas.org informaciją. 

Cleveland lietuvių visuomenė kviečiama savo gausiu apsilankymu žaidy
nių renginiuose įvertinti jaunųjų sportininkų polėkius. 

Cleveland LSK „Žaibas" 
ŠALFASS centro valdyba 

BALFas dar gyvuoja 
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2007 m. balandžio 14 d. Čikagoje 
įvyko metinis BALFo direktorių su
važiavimas. Suvažiavimo dienotvar
kėje buvo numatyta apsvarstyti da
bartinę BALFo padėtį ir nustatyti 
ateities veikimo gaires. Pagrindinius 
pranešimus padarė direktorių tary
bos pirmininkas dr. Pranas Budinin-
kas ir centro valdybos vicepirminin
kas kun. Jonas Kuzinskas, kuris 
atstovavo negalėjusią atvykti centro 
valdybos pirmininkę Marią Rudienę. 
Taip pat buvo pateikta CPA, pagal 
IRS reikalavimus paruošta 2006 me
tų finansinė ataskaita. Po pranešimų 
vyko gana gyvos ir ilgokai užtruku
sios diskusijos bei pasisakymai, ku
riuos galima būtų susumuoti taip. 

Turbūt pagrindinė BALFo veik
los sumažėjimo priežastis yra balti
ninkų amžius. Dėl balfininkų am
žiaus gretos vis retėja, o jaunesnioji 
karta ir naujai atvykusieji iš Lietuvos 
mažai ir nedažnai jungiasi prie labda
ros darbo. Štai pavyzdys — Floridoje 
šiuo metu yra 5 direktoriai, o į suva
žiavimą atvyko tik du, kiti neįstengė 
atvykti, įgaliojo kitus juos atstovauti 
arba visai neatsiliepė. Taigi sensta 
direktoriai, sensta centro valdyba, 
sensta ir skyrių valdybos, sensta ir 
aukotojai bei rėmėjai. 

K:ta problema yra nors ir lėtas, 
bet kasmetinis, surenkamų aukų ma
žėjimas. Nors skyriuose surenkamos 
erakoa yra beveik tos pačios per 
paskutinius 11 metu. aukos ateinan

čios tiesiai į centrą iš stambesnių 
pavienių aukotojų arba sambūrių bei 
bendrovių, vis mažėja, mat jų vadovy
bės pereina į jaunesnes rankas. BAL
Fo įstaigos išlaikymo išlaidos yra su
mažintos iki visiško minimumo. Ta
čiau mažėjant aukoms, ateityje tur
būt reikės susirūpinti, kaip išlaikyti 
įstaigą. 

Šiuo metu BALFo šalpa susideda 
daugiausia iš rūbų siuntinių, į ku
riuos dar įdedama ir vitaminų bei as
pirino. Iš gaunamų laiškų ir prašymų 
aiškėja, kad Lietuvoje rūbų klausi
mas tampa mažiau aktualus, bet as
pirinas ir-vitaminai yra labai vertina
mi. Buvo svarstyta galimybė pereiti 
prie piniginės šalpos, nes tai suma
žintų administracines išlaidas. Ta
čiau čia susiduriama su gana daug 
kliūčių, nes pinigų padalinimas Lie
tuvoje yra gana sudėtingas. Todėl bu
vo nutarta siuntinių šalpą vykdyti ir 
toliau, o piniginę pašalpą siųsti tik 
atskirais atvejais. 

Suvažiavime buvo net pasiūlyta 
BALFą likviduoti, tačiau šis pasiūly
mas balsavimu buvo atmestas. Per 
savo gyvavimo laikotarpį, BALFas su
rinko ir išdalino į vargą patekusiems 
tautiečiams milijonus dolerių. Šių 
metų balandžio 1 d. BALFui jau su
kako 63 rnetai. Taigi nors senstantis, 
BALFas dar gyvuoja. 

PB 
Iš „Lietuvių klubo biuletenio", 

St. Petersburg, Florida 

mailto:redakcija@draugas.org
http://www.draugas.org
mailto:tatarunas@oh.rr.com
http://zaibas.org
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Radikulitas — dažnai 
kamuojanti liga 

A t k e l t a iš 2 p s l . 
* Kompresams naudokite stiprų 

valerijono šaknų antpilą. 
* Skausmą labai efektyviai malši

na paparčio lapai. Prie gydomų vietų 
reikia pridėti paparčio lapų ir aprišti. 
Iš pradžių skausmas padidės, bet 
ne t rukus nurims. Patart ina pasiga
minti paparčio t inktūros, kurią galė
site vartoti visus metus: žalius lapus 
sukapokite, sudėkite į stiklainį, apip
ilkite spiritu arba degtine, kad ap
semtų lapus, uždenkite ir palikite 4-6 
dienas saulėtoje arba šiltoje vietoje, 
po to nupilkite paparčio tinktūrą. Tai 
puikus vaistas skaudamoms vietoms 
įtrinti . 

* Sumalkite kelis kaštonus. Pa
imkite riekę juodos duonos, aptepkite 
sviestu, pabarstykite maltais kašto
nais, uždėkite an t skaudamų vietų ir 
šiltai apriškite. 

G e r i a m i e j i v a i s t a i 

* Bruknių lapų nuoviras: žiups
nelį bruknių lapų užpilkite 3 stik
linėmis vandens ir pavirkite 10 mi
nučių ant silpnos ugnies. Gerkite po 
stiklinę 3 kar tus per dieną. 

* Radikulito skausmus malšina 
kmynų nuoviras: šaukštą kmynų už
pilkite stikline verdančio vandens, 
pavirkite 10 minučių an t silpnos ug
nies, po to palikite nusistovėti. Ger
kite po šaukštą 3 kar tus per dieną. 

* Alijošiaus antpilas: savaitę lai
ko nelaistykite seno (daugiau kaip 5 
metų) alijošiaus, po to nupjaukite ir 
sumalkite 10.5-14.1 uncijų alijošiaus 
lapų, įdėkite puse litro medaus ir 
įpilkite butelį (24.6 uncijų) raudonojo 
vyno. Viską gerai išmaišykite ir 
palaikykite šaldytuve 5 paras. Ger
kite 5 dienas tr is kar tus per dieną 
likus valandai iki valgio po šaukštelį, 
vėliau — po šaukštą. Gydomąjį ant
pilą vartokite 1-2 mėnesius. 

* Stiklinę ridikų (geriausiai juo

dųjų) sulčių sumaišykite su puse stik
linės medaus ir puse stiklinės spirito 
arba degtinės, uždenkite ir palikite 5 
dienas nusistovėti tamsioje vietoje. 
Gerkite po šaukštą 1 kartą per dieną, 
1 valandą prieš miegą. Patartina šiuo 
mišiniu įtrinti skaudamas vietas. 

B e r ž ų lapų guolis 

Ryte nuskintus beržų lapus su
dėkite į polietileno maišelį, jį už-
riškite, kad lapai pradėtų susti, o va
kare šiuos įkaitusius lapus suberkite 
ant lovos ir ant jų atsigulkite. Ser
gantiems radikulitu ant beržų lapų 
patariama pagulėti valandą, galima ir 
ilgiau. Pasak liaudies medicinos ži
novų, ligonis gali pasveikti jau po tri
jų beržų lapų guolių. 

Vaistažolių vonios 

* Vieną kilogramą ką tik nup
jautų jaunų pušų šakelių užpilkite 
trimis litrais verdančio vandens, pa
virkite 10 minučių ant silpnos ug
nies, keletą valandų palikite nusi
stovėti, nukoškite ir supilkite į vonią. 
Maudykitės 10-15 minučių, po to šil
tai apsiklokite ir pagulėkite lovoje 
nors valandą, galima ir ilgiau. 

* Valerijonų šaknų vonia: 1.05 oz 
susmulkintų valerijono šaknų užpil
kite litru šalto vandens ir palikite 
nusistovėti 1 valandą, po to pavirin
kite 20 minučių ant silpnos ugnies ir 
dar palikite 5 minutes prisitraukti, 
nukoškite ir supilkite į vonią (96.8 
laipsnių). Vonioje maudykitės prieš 
miegą. Tokioje vonioje išsimaudykite 
12-14 kartų. 

* Sutarkuokite 1.76-2.46 oz krie
nų, sudėkite į marlę, suriškite į maz
gelį ir įmeskite į vonią. Tokioje vonio
je išsimaudykite 12-14 kartų. 

Remigi ja Zinkevič ienė 
„Savaitė" 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

PASLAUGOS IŠNUOMOJA 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

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

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

Išnuomojamas 3 mieg. (2 dideli ir 1 
mažas) butas 4125 S. Rockvvell, 

Br ighton Park, netoli bažnyčios. 
Kaina $500, [skaitant dujas ir karštą 

vandenį. Tel. 708-424-1232 
nuo 5 vai. p. p., jenevieve. 

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

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

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

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

MARGUTIS II 
MARGUTIS II 

LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
K L A U S Y K I T E K I E K V I E N Ą V A K A R Ą 

Tel. 773 476-2242 n u o S v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

A M E R I K O S L I E T U V I Ų R A D I J O L A I D A S G A L I T E G I R D Ė T I 
I N T E R N E T U www.wcev1450.com 

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

M L Ž B U l i ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgi ja 

150 E. Huron, SuitelOOO 
- Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

EUGENE C DECKER, DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, S uite 2401, 

Chlcago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Ele Grove: 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

„Dainų šventė" pasuks 
nauju ratu 

Po ketverių metų pertraukos 
sugrįžtanti „Dainų šventė", šiemet 
simboliškai pavadinta „Būties ratu", 
nubrėš naują savo istorijos viją. 2003 
m. įgavusi tarptautinį UNESCO pri
pažinimą ir 2009 m. planuojanti 
ryškiai sužibėti Europos kontekste, 
šių metų šventė sieks dar stipriau su
sieti kartas, išvykusius tautiečius su 
likusiais, naujai parodytomis tradici
jomis įžiebti vienybės jausmą ir pasi
didžiavimą savo tauta. 

„Lyginant su 160 metų Europos 
tradicija dar sąlyginai jauna, 80-ies 
metų istoriją skaičiuojanti naciona
linė šventė į savo šokių ir dainų sū
kurį sieks įtraukti kuo daugiau mo
derniai mąstančių žmonių, tapti dar 
atviresne ir augti su visa Lietuva", — 
sako „Dainų šventės" direktorius 
Saulius Liausa. 

Pasak Kultūros ministro Jono 
Jučo, „Dainų šventės yra ne tik iški
lus Lietuvos kultūrinio gyvenimo ak
centas, bet ir unikalus pasaulio kul
tūros reiškinys, ką liudija jų įtrauki
mas į UNESCO žodinio ir nemate
rialaus kultūros paveldo šedevrų są
rašą. Turime siekti, kad ši mūsų tau
tai brangi tradicija būtų ne tik iš
saugota, bet ir nuolat stiprinama. 
Šiuo metu Seime yra svarstomas Dai
nų švenčių įstatymas, kuris užtikrins 
dar sklandesni Dainų švenčių organi
zavimą". 

Olimpinėms žaidynėms savo dy
džiu ir dvasia prilygstantis renginys 
laukia per 30 tūkst. dalyvių, 50 tūkst. 
žiūrovų, ir net per 300 tūkst. televi
zijos žiūrovų. Bilietus į šiemetinę 
„Dainų šventę", kuriuos platins bi-
lietai. l t , visi norintieji gali įsigyti jau 
nuo balandžio 19 dienos. 

Liepos 5-8 d. Vilniuje ir Kaune 
vyksiantys renginiai tradicinę dainos 
ir šokio kultūrą parodys nauju kam
pu. 

„Dainų šventės" renginių ciklą 
pradės paros ratą atspindinti folkloro 
diena „Saulutė rateliu tekėjo", kuri 
visus pažadins netikėtai anksti — 
04.51 vai. ryto patekant saulei ir 
truks visą dieną iki išnaktų. 

Ansamblių vakaro programa 

„Saulės vartai", atspindinti tradici
nių metų švenčių ciklą, išsiskirs šiuo
laikinėmis liaudies dainų bei muzikos 
aranžuotėmis, apšvietimo ir pirotech
nikos efektais, scenografija. 

Virš 70 pučiamųjų orkestrų pasi
rodymas „Vario audra", prisistatys su 
meninės žygiuotės programa Kated
ros aikštėje, vėliau — koncertu Vil
niaus Rotušės aikštėje. Po jo orkest
rai žiūrovus pirmą kartą pakvies į 
„retro vakaronę" Sereikiškių parke, 
kurioje bandys atgaivinti „smeto
niškąją" tradiciją net tik klausytis 
muzikos, bet ir šokti. 

Šiais metais „Dainų šventės" 
renginių sulauks ir kauniečiai — 
„Dariaus ir Girėno stadionas", šiuo 
metu vienintelis tinkamas užburian
čiam masiniam šokiui. Keturių dalių 
programoje daugiau nei 8 tūkst. šo
kėjų seks „Lino sakmę", kurioje per 
lino darbus perteikiami choreografi
jos kūriniai apjungs ir tradicinius, ir 
šiuolaikinės kūrybos elementus. 

„Dainų šventę" vainikuos gau
siausias šventės renginys — tradi
ciškai Vingio parke vykstanti „Dainų 
diena", kuri suksis gamtos ir žmo
gaus gyvenimo ratu. Keturių dalių 
programą atliks apie 17 tūkst. įvai
riausio amžiaus atlikėjų iš visų Lie
tuvos kampelių. Taip pat šiame ren
ginyje pirmą kartą nuskambės spe
cialiai „Dainų šventei" sukurtos liau
dies dainų interpretacijos, paįvairin
tos džiazo, pop ir roko elementais, 
akomponuojant pučiamiesiems, džia
zo ir styginių orkestrams. 

Dainų šventės Lietuvoje orga
nizuojamos nuo 1924 m. 2003 m. jos 
pripažintos Žmonijos žodinio ir ne
materialaus paveldo šedevru. Praė
jusiais metais parengtas Dainų šven
tės įstatymo projektas, kuris įteisintų 
valstybės paramą šiai šventei, LR 
seime bus svarstomas gegužės mė
nesį. 

Daugiau informacijos apie „Dai
nų šventę" galie rasti internete 
wwAv.dainusvente.lt 

Pagal Berna rd ina i . l t 

http://www.wcev1450.com
http://www.illinoispain.com
http://lietai.lt
http://wwAv.dainusvente.lt
http://Bernardinai.lt
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SIŲ DIENU DIDVYRIAI 
DALIA CIDZIKAITĖ 

Šalia daugybės priekaištų jauna
jai kartai, neretai pasigirsta ir toks, 
kad jauni žmonės negerbia savo gim
tosios kalbos ir ja nesidomi, dar dau
giau — vos atidūrę užsienyje, lengva 
širdimi iškeičia ją į naujos šalies gar
sus, žodžius ir sakinius. Galbūt yra 
ne vienas tai patvirtinantis ir įrodan
tis atvejis, tačiau sausio 27 d. Lietu
vos Respublikos švietimo ministerijos 
suorganizuotas nacionalinis diktan
tas, kuriame galėjo dalyvauti lietu
viai, gyvenantys tiek Lietuvoje, tiek 
ir svetur, parodė, jog apie jaunąją kar
tą galima kalbėti ir kitaip. 

Lietuvos Respublikos generalinio 
konsulato Čikagoje suorganizuotame 
diktanto rašyme, kuris įvyko 3 va
landą nakties, dalyvavo septyni Čika
goje bei jos apylinkėse gyvenantys lie
tuviai. Lygiai po trijų mėnesių — dik
tantą rašė sausio 27 dieną — dalyviai 
balandžio 27 dieną ir vėl susirinko 

LR generaliniame konsulate Čikago
je. Tiesa, ne 3 valandą ryto ir ne dik
tanto užmiegotom akim rašyti — šį
kart jie atvyko į konsulato suorgani
zuotą priėmimą ir iškilmingą savo 
diktantų atsiėmimą. 

Trumpą žodį taręs konsulas Ar
vydas Daunoravičius sakė: „Noriu 
padėkoti tiems, kurie rašė. Prisipa
žinsiu, netikėjau, kad kas nors ateis 
rašyti diktanto tokią ankstyvą va
landą. Todėl organizavome diktantą, 
bet tarpusavyje kalbėjomės, jog reikia 
būti tikrai stipriu žmogumi tokiam 
žygiui ryžtis. Beje, buvo ir tokių, ku
rie, jau paskelbus spaudoje apie na
cionalinį diktantą, skambino mums 
ir sakė, kad mes (konsulatas) didelę 
klaidą padarėm — turėtų būti trečia 
valanda dienos, o ne ryto", — taip 
apie prieš tris mėnesius suorgani
zuotą neįprastą renginį kalbėjo kon
sulas. — Jūs visi, kurie rašėte, man 
asmeniškai ir mums, konsulato dar
buotojams, esate nugalėtojai. Todėl, 

Balandžio 27 d. LR generaliniame konsulate Čikagoje buvo pagerbti ra
šiusieji nacionalini diktantą. Nuotraukoje iš kairės: Vilma Jarulienė, gen. 
konsulas Arvydas Daunoravičius, Rasa Kazlauskaitė, Ditarijus Adomėnas, 
Giedrė Elekšytė, Tomas Rinkūnas ir Monika Adomaitytė. Trūksta Aurelijos 
DobrovolSkienėS. Tado Kubiliaus nuotr. 

Generalinis konsulas Čikagoje Arv\ cas Daunoravičius įteikia dovanėlę ge
riausiai nacionalini diktama : J rašiusiai Rasai Kazlauskaitei. 

Dalios Cidzikaitės nuotr. 

kad nepatingėjote atsikelti, todėl, kad 
atvažiavote į konsulatą, juk kai kam 
iš jūsų ne vieną mylią reikėjo sukar
ti", — toliau sakė A. Daunoravičius. 

Už tai visiems diktantą rašiu
siems buvo įteikta nedidelė dovanėlė 
— dokumentų ir nuotraukų rinkinys 
apie konsulatą. „Tebūnie tai prisimi
nimas apie konsulatą, kuris čia egzis
tuoja jau 83 metus", — dovanos sim
bolinę svarbą pabrėžė konsulas. 

Knygas atsiėmusieji: Rasa Kaz
lauskaitė, Vilma Jarulienė, Ditarijus 
Adomėnas, Giedrė Elekšytė, Tomas 
Rinkūnas ir Monika Adomaitytė (trū
ko Aurelijos Dobrovolskienės ) — 
knygas galėjo paženklinti dar vienu 
LR konsulatą Čikagoje jiems primin
siančiu dalyku — giliaspaudžiu, iški
liuoju spaudu. Kiekvienas spaudą už
sidėjo asmeniškai. 

Vis dėlto tie, kurie nors kartą ra
šė lietuvių kalbos diktantą, žino, jog 
tokiame reikale ne visi gali būti nu
galėtojais. Būna tokių, kurie diktante 
padaro mažiausiai klaidų. Todėl nu
rimus pirmajam šurmuliui, konsulas 

A. Daunoravičius buvo priverstas iš
skirti vieną žmogų, kuris 2007 metų 
nacionalinį lietuvių kalbos diktantą 
parašė geriau už kitus. Žmogus, kuris 
padarė mažiausiai klaidų diktante, 
buvo Rasa Kazlauskaitė. Jai konsula
to taryba paruošė simbolinį atmini
mo suvenyrą — stilizuotą liepsnelę, 
ją įteikusio konsulo nuomone, besi-
siejančią su ta liepsnele, kuri dega 
kiekvieno diktantą rašiusio širdy, kuri 
„leidžia didžiuotis, kad esate lietuviai, 
nepamirštate savo kalbos, keliatės 
trečią valandą nakties ir važiuojate 
raštyti diktanto sava valia" — sakė 
A. Daunoravičius. 

Simbolinę liepsnelę atsiėmusi 
Rasa kalbėjo, jog ji tikisi, kad kitais 
metais į nacionalinį diktantą suva
žiuos ne septyni, o kur kas daugiau 
žmonių. Ir nors konsulas suskubo 
prasitarti, jog toks Rasos palinkėji
mas gali sukelti galvosūkį — kur 
visus susodinti, po minutės jis jau 
sakė, jog tokia problema konsulatui 
būtų vienas malonumas. 

Tad iki kitų metų diktanto! 

Kur Lietuvoje vyko APPLE kursai? 
APPLE (Amerikos pedagogų tal

ka Lietuvos švietimui) draugija kiek
vienais metais, jau 16 vasarų, ruošia 
kursus Lietuvos mokytojams. Pagrin
diniai dviejų savaičių kursai vykdavo 
Vilniuje ir vienos savaitės — kituose 
regionuose. Vietovių vardus galima 
rasti tinklalapyje www.apple-
quest.org Atsižvelgiant į Europos 
Sąjungos nuostatas, šią vasarą Vil
niuje vykstantys kursai bus tik 
vienos savaitės. 

APPLE draugijos regioniniai 
kursai išsivystė palaipsniui. Po 1992 
metų vasaros kursų Vilniuje, keletas 
Amerikos pedagogų buvo pakviesti 
skaityti vienos dienos paskaitas 
kitose vietovėse. Tuo metu gerokai 
pasidarbavo dr. K. Phillip Taylor. 
Antras žingsnis buvo žengtas 1993 
metais, kai sugrįžo jau anksčiau 
dėstę lektoriai. Pvz., dr. Kari Jano-
witz bendradarbiavimas su dr. A. 
Grigoniu specialios pedagogikos 
sraute. Abiejų žmonių tų pačių 
interesų ir siekių dėka, dr. Janowitz 
kiekvieną pavasarį su paskaitomis 
tebevyksta į Kauną ir jo apylinkes. 

1992—1993 metais pradinių mo
kyklų mokytojams dėstomų kursų 
srautai suteikė galimybę dr. Joseph 
Kalia ir Walter Serbent rudenį ir 
pavasarį surengti ir vesti savaitinius 

Kasmet i Lietuva. APPLE reikalais 
važiuoja Amanda Muliolienė. 
kursus ir kitose vietovėse. Taip prasi-
plėtęs APPLE darbas tuomet buvo 
vadinamas „satelitine programa" ir 
tęsdavosi nuo vienos iki trijų sa
vaičių, žiūrint iš kur ir kokiam laikui 
ateidavo pakvietimai. Toks įvairių 
pedagogikos srautų, susijusių su pra
dinių mokyklų mokinių ugdymu 
dėstymas, tęsėsi apie penketą metų. 
Po jų atsirado vienos savaitės regio
niniai kursai, kurie prasidėdavo tuoj 
po užsibaigusių kursų Vilniuje. Re
gioniniai kursai įgalino mokyklų 

direktorius pasirinkti tas temas, ku
rios buvo labiausiai aktualios jų mo
kykloms ir mokytojams. 

Šiuo metu pasibaigus APPLE va
saros kursams, Amanda ir Algirdas 
Mulioliai sugrįžta kiekvieną žiemą į 
Lietuvą ir įvairių vietovių mokyklose 
dėsto kompiuterinio raštingumo kur
sus ir jau daugelį metų tai atlieka ge
ranoriškai. 

Taigi kur yra vykę APPLE kur
sai? Ogi, visame krašte APPLE drau
gija yra pasiekusi tūkstančius Lie
tuvos mokytojų. Šalia Vilniaus, kitos 
vasaros kursų vietovės yra: Alanta, 
Birštonas, Druskininkai, Kaunas, 
Kėdainiai, Klaipėda, Marijampolė, 
Mažeikiai, Panevėžys, Šalčininkai, 
Šiauliai, Šilutė, Tauragė, Trakai ir 
Utena. 

Be to, buvo Alytus, Anykščiai, 
Biržai, Buožėnai, Daugai, Elektrėnai, 
Gargždai, Gelgaudiškis, Giruliai, 
Jonava, Joniškis, Jurbarkas, Ka
varskas, Kaišiadorys, Kazlų Rūda, 
Lazdijai, Molėtai, N. Akmenė, Pabais
kas, Pakruojis, Pasvalys, Plungė, 

v v 

Prienai, Rietavas, Seda, Šeduva, Ši
lalė, Simnas, Skaudvilė, Švenčionys, 
v 

Šventoji, Skuodas, Smalininkai, Tau
ragnai, Telšiai, Ukmergė, Varėna, 
Venta, Veisėjai, Visaginas ir Zapyškis. 
Daugelis šių vietovių buvo aplanky
tos daugelį kartų. Taip APPLE yra 
aplankiusi visą kraštą! 

APPLE adresas: P 0. Box 
179017, San Diego, CA 92177. 

Walter Serbent 
Vertė Ritonė Rudaitienė 

Agnės Gudaitis iš Homer Glen, IL, pratęsė prenumeratą dar vie
niems metams ir kartu atsiuntė dosnią 80 dol. auką. Esame labai dėkingi. 

Jonas Stankus, gyvenantis Evergreen Park, IL, pratęsė „Draugo" 
prenumeratą metams bei paaukojo 50 dol. Labai ačiū. 

Vytautas Šernas iš San Jose, CA, užsisakė „Draugą" dar metams. 
Kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir dosnią 80 dol. auką. 
Nuoširdžiai tariame ačiū. 

http://www.apple-
http://quest.org
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AtA 
LR GARBĖS KONSULAS 
INŽ. JURGIS JURGUTIS 

Atsiskyrimo liūdesiu mes palydime kiekvieną tautie
tį. Skaudu, kai išeivijos kely palūžta brolis ar sesuo. Dar 
skaudžiau, kai krinta ypatinga asmenybė. 

Liūdesio angelas apgaubė Detroito lietuvius, kai am
žinybėn buvo pašauktas Lietuvos Res. garbės konsulas, 
inžinierius Jurgis Jurgutis. 

Velionis Jurgis Jurgutis pasiekęs „Ford Motors" ga
mybos direktoriaus pareigas, buvo apdovanotas aukš
čiausiu „Ford" korporacijos kokybės ženklu, buvo ir liko 
tautiškai ištikimas, žmogiškas ir draugiškas. Velionis su
rasdavo gerų savybių kiekviename žmoguje ir kiekvieno
je pažiūroje. Visų pirma žmoguje jis matė bičiulį, drau
giškumą — tai ypač patyrė naujai atvykę tautiečiai į 
Detroito apylinkę. Jis savo asmenybe buvo gilus huma
nistas. 

Velioniui Jurgiui Jurgučiui tautiškumas buvo tas til
tas, kuris jungia ir ant kurio susitinka išblaškyti tautie
čiai. Jis buvo pastebėtas ir įvertintas Lietuvos Respub
likos ir paskirtas garbės konsulo pareigoms atstovauti 
Lietuvą Michigan valstijoje. 

JAV Lietuvių Bendruomenės vardu reiškiame gilią 
užuojautą gyvenimo draugei — žmonai dailininkei 
DANGUOLEI, dukrai, sūnui ir visiems artimiesiems. 

Ilsėkis ramybėje, Tėvynės patriote. 

JAV LB Krašto valdyba 

A. A. DR. JONĄ ADOMAVIČIŲ 
PASITIKO PARNARAVOS VARPAI 

Prieš keletą mėn. mirusio Čika
goje dr. J. Adomavičiaus pelenų urna 
atvežta į Lietuvą. Jis Čikagoje išgy
veno daugiau nei 50 metų. Sau laimės 
neieškojo, jam buvo svarbu, kad kitas 
būtų laimingas. Laiškai, kuriuos 
rašydavo giminėms degė nostalgija. 
Jis rašė: 

„Negaliu surasti tokios gražios 
pilies, tokios vilos, kurios vaizdas pri
lygtų javais banguojančių laukų ap
suptame plote beržais apaugusiai 
kukliai Tėviškei. Negaliu surasti pa
saulyje tokios švelnios gamtos, kaip 
tos Tėviškės pievos pilnos švelnučių 
viedrynų, neužmirštuolių, įvairias
palvių dobilėlių, savo švelnumu šilką 
pralenkiančių smilgų ir niekur nesu
tinkamo ir niekuo nepamainomo 
Lietuvos laukų ir pievų kvapo. To
limuos pasaulio kraštuos niekur 
negirdi vyturėlio dainos, lyg kokiais 
burtais pripildančiais visą mūsų 
Tėvynės erdvę. Miškuose ir soduose 

negirdėti volungės, vakarais lakštin
galos ir viso to paukščių koncerto". 

Ir toks persunktas nostalgija su
grįžo į savo Tėviškę dr. J. Adoma
vičius, kur brolėnas Arūnas jau buvo 
paruošęs ant linine staltiesėle pa
puošto stalo jaunystės nuotrauką, 
gautus medalius, giminių suneštas 
gėles ir ant sienos iš Sibiro atgabentą 
kryžių. Kleb. Šambrauskas atkalbėjo 
maldas, jaunos giesmininkės gražiai 
pagiedojo. Bažnyčioje ir visoje parapi
joje daug iškilmingumo suteikė spe
cialiai šiai progai iš Kauno atvykęs 
ekscelencija arkivyskupas S. Tamke-
vičius. Jis atnašavo bažnyčioje Mi
šias, pasakė pamokslą, priminė gau
sias aukas, gautas iš dr. Jono Ado
mavičiaus. Jis drauge su klebonu ir į 
kapus lydėjo. Dar atsisveikinimo žodį 
tarė Čikagos Dantų gydytojų ir atei
tininkų medikų korp. „Gaja" vardu 
žemiau pasirašiusi. 

Kolegė L. Baltrušaitienė 

Tavęs dar nebuvo, alyvos žydėjo 
Tavęs nebėra jos ir vėlei žydės, 
Ir kris jų lapeliai nuo saulės ir vėjo, 
Kaip smėlio saujelė ant Tavo širdies. 

v 

Sią sunkią netekties valandą visų brangiam ir myli
mam 

A t A 
JURGIUI JURGUČIUI 

staiga mirus, pirmiausia norime pareikšti nuoširdžią 
užuojautą šeimos artimiesiems: mylimai žmonai DAN
GUOLEI, dukrai ASTAI su vyru VALDU, sūnui PAU
LIUI, broliui ir kitiems giminaičiams. 

Mes, velionio pažįstami, draugai, bendraminčiai, 
visos parapijos žmonės, kartu liūdime ir dalijamės skaus
mu su Jumis. 

Velionį pažinojo daugybė žmonių. Jis buvo žinomas 
visuomenininkas, veikėjas, besirūpinantis ir lietuvių 
kultūra, mokymuisi, organizuodamas visokeriopą pagal
bą ir naujai atvykusiems. Be to, palaikė artimus ryšius 
su Lietuva. Domėjosi ir rūpinosi savo tautiečiais, o ypa
tingai nepriklausomybės įtvirtinimu Lietuvoje. 

Šiandien daugelis žmonių nulenkia pagarbiai savo 
galvas už šią taurią asmenybę, o labiausiai dėkingi už 
paramą esame mes — naujieji emigrantai, nes padėjote 
mums kaip tikras tėvas įsitvirtinti šioje šalyje. Mes džiau
giamės, kad pažinome tokį nuostabų žmogų kaip velionį 
Jurgį, tiek daug davusį lietuviškai bendruomenei JAV 

Velionio ir jo šeimos gyvenimas yra tampriai sujung
tas su mūsų tėvyne Lietuva, nes jo šaknys — tai Lietuvos 
žemė. 

Ir šiandien tas mielas, brangus Lietuvos kampelis 
liūdi kartu su mumis. Jūsų gyvenimas, Jūsų gausūs, gra
žūs darbai niekada nebus pamiršti. Jūs liksite pavyzdžiu 
mums mūsų darbuose, širdyse. Mes visada prisiminsime 
Jus šventėse ir maldose už Jūsų sielą. 

Tegul Jums ošia medžiai ir gieda paukščiai nenu
trūkstamą ir amžiną Rekviem. 

Gerasis Dieve, atlygink Jam už jo gerą širdį, kurią 
taip dosniai dalino visiems ir priimk į savo Tėvo namus. 
Amen. 

Liūdi kartu su šeima lietuviai, dirbantys „Ford": 
Adas Burokauskas su šeima 

Viktoras Tukys su šeima 
Viktoras Mikulevičius su šeima 
Povilas Mikulevičius su šeima 

Vytas Zubrickas su šeima 
Darius Nemanis su šeima 

Arvydas Valivonis su šeima 
Andrius Butkūnas 

Audrius Palubinskas 
Vytas Viskantas 
Virga Simaitytė 

Dr. Ą. Adomav ič ius a m ž i n a m poi ls iu i a ts igu 'e L ie tuvo je . 
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ČJKAGOJC J * APYLINKĖSE 

•„Margut i s II" ieško radijo laidų 
vedėjo/jos, kuris galėtų paruošti ir vesti 
vakaro programas pagal „Margučio II" 
nustatytą tvarką ir. mokėtų dirbti su 
garso sistema, perduodant laidą į radi
jo stotį. Laikas nuo 8 val.v. iki 8:45 vai. 
vakaro. Pasiteiravimui skambinti: tel. 
708-562-1448. 

• P r i s i m i n k i m e ir pagerbk ime sa
vo mamas bei močiutes pakviesdami jas 
į renginį „Mama, Tau pietūs", kuris 
vyks gegužės 13 d. 12 vai. p.p. Pasaulio 
lietuvių centre, 14911 127th Street, Le-
mont. Vietas galite užsisakyti tel. 630-
271-9136 (Vanda Gvildienė). 

• J a u n i m o centro didžiojoje sa
lėje, 5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, gegužės 19 d., šeštadienį, 7 vai. 
v. įvyks susitikimas su JAV LB Kul
tūros tarybos pirmininke Dalia Lu-
kiene. Koncertuos Vytautas Babravi-
čius-Simas. Įėjimas — auka. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti. 

• J a u n i m o 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. Nuo 9 
vai. r. Jaunimo centro moterų klubo 
narės kavinėje vaišins gardžiais bly
nais. Visi maloniai kviečiami. 

• L i e t u v i ų karių ve teranų sąjun
gos „Ramovė" Čikagos skyriaus na
rių susirinkimas įvyks gegužės 20 d. 
12 vai. p.p. Jaunimo centre. Visi sky
riaus nariai kviečiami dalyvauti. 

• , ,Sv . Kazimiero kapinėms — 100 
metų". Tokiu pavadinimu paruošta 
gausiai iliustruota plačios apimties 
knyga Leidėjas — dr. Jono Račkausko 
vadovaujamas Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras. Knygos atsakinga re
daktorė — Skirmantė Miglinienė, re
daktorės: Kristina Lapienytė ir Danutė 
Petrulytė. Knygą paruošti padėjo Algis 
Regis. Spaudos darbus atlieka Ričardo 
Spitrio spaustuvė. Knyga pasirodys šio 
mėnesio pabaigoje. 

• Joanne Akalaitis, lietuvių kilmės 
aktorė, režisierė ateinantį rudenį lan
kysis Čikagoje. Jos režisuojamas britų 
dramaturgės Caryl Churchill adaptuota 
L. A Seneca tragedija „Thyestes" bus 
statoma Court teatre, 5535 S. Ellis Ave. 

IŠ ARTI IR TOLI. 

• A t r a s k i t e i š n a u j o L i e t u v o s 
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 
ver t inamas 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! 

•Gegužės 20 dieną, sekmadieni, 
kun. J. Kelpšas atnašaus šv. Mišias 
lietuvių kalba Šv. Patriko bažnyčioje 
(15000 Wadsworth Road, Wadsworth, 
IL) Waukegan - Lake County apylinkės 
lietuviams. Šį Kristaus Žengimo į Dan
gų (Šeštinių) - VII Velykų sekmadienį 
vyks krikštas, jaunimas priims Pirmąją 
eucharistijos komuniją. Mirties meti
nėse malda prisiminsime a. a. Eduardą 
Skališių, išeivijos architektą ir visuo
menininką. 1 vai. p.p. —Atgailos sakra
mentas (išpažintys), 1:30 vai. p.p. — šv. 
Mišios. 

•Tautos fondo vadovybė maloniai 
kviečia visus Tautos fondo narius ir sve
čius dalyvauti Tautos fondo metiniame 
narių susirinkime, kuris įvyks 2007 bir
želio 2 d. Tautos fondo raštinės patal
pose, 307 W 30th Street, New York, NY 
10001-2703. Registracija — 9:30 vai. r, 
susirinkimo pradžia — 10 vai. r. Meti-
nia-me susirinkime dalyvaus ir praneši
mą skaitys Tautos fondo Lietuvos ats
tovybės vicepirmininkas dr. Kazimieras 
Garšva. Pakvietimai su įgaliojimo lape
liais jau išsiuntinėti nariams. Jei esate 
Tautos fondo narys ir negavote pakvie
timo, prašome kreiptis į Tautos fondo 
raštinę aukščiau nurodytu adresu arba 
skambinti tel. 212-868-5860, fax: 212-
868-5815, el-paštas: info@tautosfon-
das.org Prašome Tautos fondo narių at
siųsti savo elektroninio pašto adresus. 

• 2 0 0 7 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. 

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

Lemonte, Pasaulio lietuvių centre 
parduodamas vieno miegamojo 

„condo" II aukšte, į sodelio pusę. 

Tel. 850-773-2848 

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

dieni. Žygis prasidės 12 vai. Jėzuitui 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 į kavinę (adresg paskelbsime minėjimo metu), kur 
bičiulių rate prisiminsime R. Kalantg. Tel. pasiteiravimui: 847-630-9388; 
773-875-1048 arba 708-945-1541 (palikti žinutę). 
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Gegužės 5d., šeštadieni, Lietuviu dailės muziejuje, 14911 127th Street, 
Lemont atsidarė graži jauno fotografo Žilvino bsonio fotoparoda „iš šiau
rės j pietus". Šį kartą eksponuojamos nuotraukos apie gamtą. Pats me
nininkas yra didelis gamtos mylėtojas, tad nenuostabu, kad ir jo nuot
raukos apie meilę gamtai. Paukščiai, gražus saulėlydis, [spūdinga medžio 
šaka — fotografo objektyvas pastebi viską. 

Parodos atidaryme dalyvavo gausus būrys meno mylėtojų. Paroda 
veiks iki gegužes 19 d. Lankymas šeštadieniais \r sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. 

Laimos Apanavičienės nuotraukoje: Žilvinas Usonis. 

Spaudos apžvalga 
. . 

Balandžio mėnesio žurnalo „Bri-d-
ges" pirmame puslapyje pristato 
skaitytojams naująjį Lietuvos amba

sadorių JAV Andrių Brūzgą, rašo 
apie margučių reikšmę lietuvių kul
tūrai, pasakoja apie Philadelphia li
tuanistinės mokyklos mokinukus, 
rašiusius laiškus Lietuvos kariams j 
Afganistaną. 

Cape Cod lietuviai pasakoja apie 
Nepriklausomybės dienos minėjimą, 
o organizacijos nariai ,,Vaiko vartai j 
mokslą" pasakoja skaitytojams apie 
jų nuveiktus darbus Lietuvoje. 

Rašoma apie skaitytojams pažįs
tamą seselę Igne, kuri už humanita
rinę veiklą apdovanota „US-Baltic 
Foundation" žymeniu. 

Žurnale daug kitų įdomių straip
snių. 

Žurnalo prenumerata metams — 
20 dol., išleidžiamas 10 kartų per me
tus. 

Paruošė L. A. 

Lithuanian Mercy Lift Ir salonas „Nijolė Lucla" gegužės 20 d., sekmadieni, 
nuo 10 vai. r. Iki 5 vai. p.p. organizuoja labdaringą „Spa dieną", skirtą paremti 
Lietuvos moterų vėžio diagnostikos tyrimams. Programoje: veido valymo 
procedūra, makiažas, manikiūras, pedikiūras, įvairūs masažai, „reiki** me
todika bei „refleksologija". 

Išsamesnė informacija: www.llthuanianmercylift.org. Norintys regist
ruotis procedūroms, skambinkite tel. 708 422-5799. Salono Nijole Lucia" 
adresas: 5955 W. 87th Street, Oak Lawn, IL. 

Nuotraukoje: 2006 metais organizuotas labdaros renginys. 

Veronica M. Ma tuzas iš La Grange , IL, taip pat pasirinko, kad 
„Draugas" jos namus lankytų dar vienerius metus. Skaitytoja atsiuntė ir 
80 dol. auką. Esame nuoširdžiai dėkingi. 

Antanina Šalčius iš Manches te r , CT pratęsė „Draugo" prenume
ratą metams ir paramai atsiuntė 50 dol. auką. Tariame ačiū. 

http://das.org
mailto:danav@nylak.com
http://www.nylak.com
http://www.ateitis.org
http://tech.net
http://www.llthuanianmercylift.org

