
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Kaina 50 c. ANTRADIENIS - TUESDAT, GEGUŽĖS - MAY 15, 2007 Vol. XCVIII Nr. 94 

V. Adamkus: Lietuva gali 
blokuoti ES derybas su Rusija 

Rusija, atsisakydama tiekti naftą Lietuvai, ir toliau teisinasi techninėmis proble
momis. 

Vilnius, gegužės 14 d. (BNS) — 
Naftotiekiu naftos negaunanti Lie
tuva neatmeta galimybės blokuoti 
Europos Sąjungos (ES) ir Rusijos de
rybų dėl naujosios bendradarbiavimo 
sutarties, teigia prezidentas Valdas 
Adamkus. 

„Jeigu jus stumia į kampą ir ne
belieka kitos išeities, tenka pasinau
doti paskutine galimybe", — agentū
rai „Bloomberg" sakė V Adamkus. 

Jis pridūrė, kad derybų blokavi
mas būtų „paskutinis šiaudas". 

V Adamkaus nuomone, atnau
j int i naftos tiekimą naftotiekiu 
„Družba" užtektų politinio sprendi
mo. „Tai ne techninė problema", — 
pabrėžė šalies vadovas. 

Interviu V Adamkus davė Kro
kuvoje, kur su Lenkijos, Gruzijos, 
Ukrainos ir Azerbaidžano preziden
tais ieškojo alternatyvų naftos tieki
mui iš Rusijos. 

Piliečiai nesaugus jaučiasi pagrįstai 
Vilnius, gegužės 14 d. (BNS) — 

Lietuvoje nemažai žmonių jaučiasi 
nesaugūs, baiminasi laisvai reikšti 
mintis, nepasitiki valstybės instituci
jomis, jaučia teisingumo stoką. 

Šio nepasitikėjimo bei būgšta
vimų pagrjstumą patvirtino Žmogaus 
teisių stebėjimo instituto atlikta Lie
tuvos situacijos analizė. 

Pagrindinės problemos, anot 
analizės, visuomenėje kyla dėl pagar
bos asmens privatumui stokos, ne

profesionalaus teismų ir teisėsaugos 
institucijų darbo, politikų ir valstybės 
institucijų bandymų riboti oponentų 
kritiką ir spaudos laisvę, ribotų pi
liečių galimybių gauti nešališką in
formaciją, netinkamo susirinkimų 
laisvės įgyvendinimo, romų integraci
jos problemų, neadekvačios reakcijos 
į rasizmo, ksenofobijos ir kitas nepa
kantumo apraiškas. 

,,Sios ir kitos problemos rodo, 
kad reikalinga koordinuota valstybės 

žmogaus teisių politika" — teigiama 
Žmogaus teisių stebėjimo instituto 
pranešime. 

Žmogaus teisių stebėjimo institu
tas yra nevyriausybinė organizacija, 
atliekanti žmogaus teisių padėties 
Lietuvoje stebėjimą. 

Institutas kasmet skelbia savo 
veiklos ataskaitą, kurioje įvertina 
žmogaus teisių įgyvendinimą, identi
fikuoja pagrindines problemas, siūlo 
jų sprendimus. 

Galimas kandidatas į VSD 
vadovus nusiteikęs tobulėt i 

* Sveikatos klausimais. 
Vitaminų ir mineralų 
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Kęstutis Lančinskas 
Eltos nuotr. 

Vilnius, gegužės 14 d. (ELTA) — 
Vienas kandidatų į Valstybės saugu
mo departamento (VSD) vadovus, po
licijos generalinio komisaro pavaduo
tojas Kęstutis Lančinskas savo įgū
džius vertina kritiškai, tačiau yra nu
siteikęs tobulėti. 

„Įgūdžių niekada neužtenka, 
reikia tobulėti", — pirmadienį, po 
susitikimo su valstybės vadovu Val
du Adamkumi, sakė K. Lančinskas. 

K. Lančinsko teigimu, jam buvęs 
netikėtas prezidento pasiūlymas va
dovauti VSD. 

„Esu Lietuvos valstybės parei
gūnas, dirbu policijoje, kuri yra vie
na iš valstybės saugumo institucijų", 
— į žurnalistų klausimą, ar yra su
sidūręs su valstybės saugumo veikla, 
atsakė generalinio komisaro pava
duotojas. 

Vertinti dabartinę VSD darbo 
kokybę galimas kandidatas nesiryžo. 

„Man sunku vertinti VSD, nes 
nesu ir nebuvau šios institucijos pa-
reigūnasi", — sakė K. Lančinskas. 

Pirmadienį susitikęs su K. Lan-
činsku prezidentas V Adamkus do
mėjosi, kaip galimas kandidatas įsi
vaizduoja galimybes tobulinti specia
liųjų tarnybų veiklos koordinavimą. 
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Kaip įteisinti 
užsienyje 
gimusį 
naujagimi? 

Vilnius, gegužės 14 d. (Alfa.lt) 
— Padidėjus Lietuvos piliečių mig
racijai į užsienį, daugelis nežino, kur 
reikia kreiptis gimus kūdikiui už
sienyje. 

Pasak Teisingumo ministerijos 
atstovo Algimanto Bakano, pagal Ci
vilinės metrikacijos taisykles, svetur 
gimę Lietuvos piliečių vaikai privalo 
būti įtraukti į Lietuvos Respublikos 
gyventojų registro centrinę duome
nų bazę. Tokiais atvejais bū t ina 
kreiptis į to miesto ar rajono savival
dybės, kurioje deklaruota tėvų gyve
namoji vieta, Civilinės metrikacijos 
įstaigą (skyrių, biurą, tarnybą). Jei 
gyvenamoji vieta Lietuvoje nedekla
ruota, apie kūdikio gimimą būtina 
pranešti Vilniaus miesto Civilinės 
metrikacijos skyriui. Norint vaiko gi
mimą įregistruoti, privalu pateikti 
užsienio valstybėje išduotą gimimo 
liudijimą. Jei naujagimis gimė vals
tybėje, su kuria nėra pasirašyta teisi
nės pagalbos civilinėse ir šeimos by
lose sutartis, būtina, kad gimimo liu
dijimas būtų legalizuotas. Visais at
vejais jis turi būti išverstas į lietuvių 
kalbą, o vertėjo parašas patvirtintas 
notaro. 

Kaip sakoma pirmadienį Teisin
gumo ministerijos išplatintame 
pranešime, Lietuva pripažįsta visas 
užsienio valstybėse sudarytas civi
lines santuokas. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

VITAMINŲ IR MINERALŲ 
NAUDA 

Praėjusiuose „Draugo" numeriuose pradėjome kalbėti apie vitaminus 
(Nijolė Nausėdienė „Gyvenkime sveikai", nr. 84 ir 89). Toliau tęsiame šiq 
temą. Šj kartq siūlome dr. Jono Adomavičiaus ištrauką iš „Kvieslys sveikaton". 

IONAS ADOMAVIČIUS. M D 

Susipažinkime su vitaminų bei 
mineralų nauda ir šaltiniais — tada 
sėkmingiau talkinsime savo kūnui. 

Be būtinų organizmui baltymų, 
riebalų ir angliavandenių (miltiniai ir 
krakmolingi valgiai) žmogus dar turi 
gauti vitaminų ir mineralų. Toliau 
aiškinama, kokių kasdien žmogui 
reikia vitaminų ir mineralų. 

Vitaminas A padeda akims pri
sitaikyti prie prietemos. Palaiko odos 
švelnumą. Saugo nuo uždegimo ir pa
laiko sveiką burnos, nosies, gerklės ir 
virškinimo sistemos gleivinę. Ska
tina žmogaus augimą. 

Vitamino A yra kepenyse, tam
siai žaliose ir stipriai geltonose dar
žovėse (brokoliai, ropės ir lapuotos 
daržovės), morkose, arbūzuose, sal
džiose bulvėse, abrikosuose, svieste ir 
pagerintame margarine. 

Vitamino B mišinys padeda kū
no ląstelėms išgauti energiją iš mais
to. Išlaiko sveikus nervus. Skatina 
apetitą ir virškinimą, padeda kūno 
ląstelėms pasisavinti deguonį. Išlaiko 
sveikas akis ir odą. 

Vitamino B ir jo mišinio yra lieso
je mėsoje, kepenyse, širdyje, inks
tuose, sausose pupelėse, žirniuose, 
rupioje duonoje ir javainiuose, sėk
lose, riešutuose, kiaušiniuose, piene, 
tamsiai žalių lapų daržovėse, žemės 
riešutuose ir jų svieste, mielėse. 

Vitaminas C saugo nuo uždegi
mo, išlaiko sveikus dantis ir dante
nas, padeda paskirstyti kalcį dantų ir 
kaulų gamybai, apsaugo nuo skorbu-
to, bronchų ir kitų kvėpavimo takų 
ligų. Padeda išvengti slogos. 

Jo yra pomidoruose, visuose cit
rusuose (citrinos, greipfrutai ir kt.). 

Vitaminas D talkina pasisavi
nant ir panaudojant kalcį ir fosforą 
— svarbiausias medžiagas kaulų ir 
dantų vystymuisi. 

Jo randama žuvų taukuose, kiau
šinio trynyje, kepenyse, piene su vita
mino D priedu. Tiesioginiai saulės 
spinduliai (ne per stiklą) gamina vita
miną D iš odoje esamo cholesterolio. 

Vitaminas E stabdo degimą kū
ne — taip palaikoma medžiagų apy
kaitos pusiausvyra. Padeda ilgiau 
išsilaikyti raudoniesiems kraujo kū
neliams, apsaugo nuo nuodingų me
džiagų gaminimosi kūne, saugo vi
taminą A ir kitus lengvai yrančius 
vitaminus, padeda apsisaugoti nuo 
senėjimą skatinančių veiksnių. 

Jo randama kviečių daiguose, 
aliejuje, rupioje duonoje ir javainiuo
se, lapinėse daržovėse, žemės riešu
tuose, kepenyse. 

Kalcis padeda formuotis kau
lams ir dantims, dalyvauja kraujo 
krešėjime. Padeda normaliai dirbti 
nervams, raumenims ir širdžiai. Pa
laiko širdies ritmą. Reguliuoja nervų 
bei raumenų jautrumą. 

Kalcio yra piene (saldžiame, nu
griebtame, pasukose, jogurte), sūryje, 

lapinėse daržovėse, pienėse, ropių 
lapuose, kopūstuose ir abrikosuose. 

Fosforas jungiasi su kalciu for
muojantis kaulams ir dantims, pade
da išsaugoti juos sveikus. Reguliuoja 
rūgščių ir šarmų pusiausvyrą kūne. 
Pakeičia biologinę energiją į fizinius 
vyksmus ir tuo pačiu skatina medžia
gų apykaitą, padeda išsaugoti jau
natvišką energiją. 

Fosforo yra kepenyse, inkstuose, 
širdyje, liesoje mėsoje, kiaušinio try
nyje, sausose pupelėse, varškėje, 
brokoliuose, rupioje duonoje ir ja
vainiuose, sojos pupelėse, sėlenose, 
paukštienoje, mielėse. 

Geležis, susijungusi su kitomis 
medžiagomis, sudaro raudoną kraujo 
dažą — hemoglobiną. Ji perneša de
guonį iš plaučių į raumenis, smegenis 
ir kitas kūno dalis. Geležis talkina 
ląstelėms pasisavinant deguonį. 

Geležies yra kepenyse, inkstuo
se, širdyje, liesoje mėsoje, kiaušinio 
trynyje, sausose pupelėse, tamsiai ža
liuose daržovių lapuose, saulėje džio
vintuose vaisiuose, rupioje duonoje. 

Varis kartu su geležimi gamina 
kraujo dažą — hemoglobiną. J is 
padeda gamintis kraujui. 

Jo yra kepenyse, inkstuose, žuvy
je, riešutuose, sėklose, saulėje džio
vintuose vaisiuose, džiovintose vy
nuogėse (razinose), džiovintose pupe
lėse, žirniuose, sojos pupelėse. 

Reikia maitintis mišriu maistu. 
Tik tada galima tikėtis geros svei
katos. Svarbu gausiai vartoti vaisių, 
daržovių ir jų sulčių. Pasirinkime 
sklerozę neskatinantį maistą. Kiau
šinio trynys yra perpildytas choles
terolio. Jo venkime. Vitaminą A 
gausime valgydami ne kiaušinio try
nius, bet morkas. Jų kasdien suval-
gykime bent po keturias. Ypač rūko
riai, gadiną kvėpavimo takų gleivi
nes, turės naudos ir nuo vėžio saugo
sis valgydami morkas. Panašiai ir su 
kitais vitaminais bei mineralais: juos 
pasirinkime iš sklerozę nesukeliančių 
šaltinių. Venkime valgyti kepenis ir 
kitus vidaus organus. Užtektinai yra 
sveiko maisto; iš jo semkimės vita
minų ir mineralų. 

Ypač pensininkai neapsileiskime; 
vyresniame amžiuje žmogus aptings
ta gamintis valgį, ima alumi ir menk
niekiais tenkintis. Pradedama nepri-
valgyti. Toks elgesys — sau duobės 
kasimas. Nusimaitinusiam ir geriau
sias gydymas neatneš naudos. Men
kos mitybos asmuo neišlaiko operaci
jos, neapsigina nuo uždegimo ir links
ta kaskar vis žemyn. Nuo šiandien 
visi pradėkime gerinti savo mitybą — 
valgykime mišrų maistą, gausiai var
tokime vaisių, daržovių bei jų sulčių. 

Vitaminai ir mityba 

Gera sveikata labai priklauso 
nuo tinkamos mitybos. Apie vitami
nus daug netiesos yra paskleista. 
Dauguma klysta manydami, kad 
daug vartoti vitaminų yra labai gerai. 
Tai skaudi klaida. Laimei, retai kada 

vitaminai žmogui pakenkia. Tokie 
yra A ir D vitaminai — jie gali būti 
priežastis akmenims inkstuose bei 
sukalkėjimams kūne atsirasti. Bet tai 
retai atsitinka. 

Per daug vartojant vitaminų, 
dažniau tuštinamasi — tada iš kūno 
išeina naudingos maisto medžiagos, 
daugiau pašalinama ir vitaminų.-
Taigi, gausiai vartojant vitaminus, jų 
pradeda trūkti. Todėl liaukimės jau 
šiandien vitaminais rūpinęsi ir vien 
juos visokių negalių vartoję. 

Vitaminų kūnui reikia, kad su
valgytas maistas būtų greičiau virš
kinamas. Vitaminai įeina į fermentų 
sudėtį, o fermentai ir yra tinkamos 
mitybos ir viso kūno sveikatos val
dovai. Fermentų yra visame kūne — 
jie skatina ląstelių veiklą žarnose, 
kraujagyslėse, kepenyse ir kitose 
kūno dalyse. Jie greičiau maistą pa
verčia energija, šiluma. 

Tik nereikia niekada perdėti. 
Vitaminų pakankamai kūnas gauna 
su normaliu maistu. Bet kur čia žmo
gus maitinsis normaliai, kai pirkliai 
bruka vitaminus vietoj maisto. Čia 
450 vitaminų gaminimo kompanijų 
apdūmė žmonėms galvas. Jie iš ne-
siorientuojančių žmonių šiame 
krašte kasmet surenka per 250 mili
jonų dolerių už vitaminus. Medicina 
tvirtina, kad mažiausiai 240 milijonų 
dolerių, išleistų kasmet vitaminams, 
yra bereikalingai išmetami laukan — 
šlapinantis bei tuštinantis, nes dau
giau, negu reikia, kūnas vitaminų 
negali pasisavinti. Juk į stiklinę dar 
niekas kvortos skysčio nesutalpino. 
Todėl nemėginkime ir mes, norma
liai maitindamiesi dar vitaminais 
save neva stiprinti. Svarbiausias 
mūsų darbas — įprasti tvarkingai ir 
pakankamai maitintis ir savo pa
vyzdžiu pratinti vaikus taip elgtis. 
Dirbkime gerus darbus, daržovių bei 
vaisių daug valgykime ir riebalų 
šalinkimės. Tada pakaks vitaminų 
šio krašto žmonėms tik už 10 mili
jonų dolerių per metus. Jie bus su
naudojami chroniškai sergantiems ir 
tinkamai maitintis negalintiems 
žmonėms bei greitai augantiems 
vaikams ar jaunuoliams. Tik jokiu 
būdu nekeiskime sveiko, lietuviško 
maisto į vitaminų piliules, į tabako 
nuorūkas, degtinės stiklelius bei ha
šišo cigaretes ar į palaidus liežuvius 
bei tinginystę. 

Ne piliulėmis ruoškimės artėjan
čios žiemos šalčiams bei slogų ant
puoliams, bet mišriai maitindamiesi 
save ir stiprinkime prieš įvairias 
ligas: daržovių, vaisių, mėsos ir pieno 
gaminių gausiai vartodami, pratin-
kimės patys gintis nuo ligų ir savo 
vaikus įpratinkime prie gero maisto 
ir tinkamų darbų — tuomet jie visa
da džiaugsis gera sveikata. Darbas, 
daržovės ir riebalų pertekliaus šali
nimasis vartojant baltymus yra mū
sų sveikatos ir širdies ramsčiai. Jau 
dabar liaukimės kalbėję bei gyrę 
ypatingas dietas bei keistas maisto 
medžiagas. Jau anksčiau minėjome, 
kad sveikų žmonių yra visuose pa
saulio kampuose, nors jie maitinasi 
įvairiausiais, bet sveikais valgiais. 
Tokiems nereikia jokių maisto priedų 
vitaminų pavidalu bei „Healthy 
Food" krautuvėse gaunamų, neva la
bai sveikų maisto medžiagų, tokių 
kaip kviečių daigai, bičių motinėlių 
drebučiai ir panašūs niekai. Tai tik 
kopūstų galvą vietoj savosios ant 
pečių nešiojantiems apdumti ir iš to 
apdūmimo pelnytis sugebančių žmo
nių niekų darbai yra minėtų ir dar 
kitokių maisto priedų pardavinėji
mas. Nėra dar surasta stebuklingos 
medžiagos, kuri atstotų Dievo bei 
gamtos mums suteiktas sveikai mity

bai maisto medžiagas. Tik maitin-
kimės įvairiu ir patraukliai paruoštu 
maistu. Vartokime jo tik tiek, kiek 
m u m s reikia — negyvenkime valgiui, 
bet valgykime, kad pajėgtume žmo
niškus darbus nuveikti ir kuo dau
giau gero art imui padaryti. Pakan
kamai vartokime skysčių ir nedaug 
druskos. Dabar mūsiškiai viską daro 
atvirkščiai: valgo per riebiai, gausiai 
prisikemša skrandžius per namuose 
surengtus pokylius, po pusvalandžio 
vėl sėdasi ne prie vaisių ar daržovių, 
bet prie tortų? šakočių ir kitų mūsų 
sveikatos griovėjų, kai jie be saiko 
vartojami. Per mažai vartoja mūsiš
kiai naudingų skysčių: vaisių sulčių, 
pieniškos, daržovių bei vaisių sriubos 
a r viščiuko sultinio, bet užtai t ra ta 
mūsiškių pilvai ir smegenys nuo svai
galų bei gazuotų vandenų. Taip ir 
braškame kaip kokie audroje laivai, 
kol prasidėjusi, kad ir nedidelė ne
sveikata tuoj paker ta mūsų gyvastis. 
Mes esame nusilpę, neatsparūs li
goms — ir vis dėl netvarkingos mity
bos bei nuodingų skysčių vartojimo. 
Tik pasiklausykime, kaip giriasi per 
spaudą įvairūs veikėjai, bevaišindami 
kavute savo svečius; kaip keliamos į 
padebesius šeimininkės gausių — 
kad net stalai lūžta — valgių priga
minusios. Gana! J a u seniai gana 
m u m s tokios nesveikatos ir tokia ne
sveikata gyrimosi. Pradėkime lietu
viai dvasinėmis vertybėmis gėrėtis ir 
pasididžiavimą jomis vaikams įskie
pykime. Tada vaikai nebėgs nuo mū
sų. Nuke l ta į 9 psl. 
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Metams $120.00 • 1/2 metų $66.00 

Tik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 
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• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 
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APIE RUSIJOS SULAIKYMO STRATEGIJĄ 
Pranešimas skaitytas per gegužės 9 d. spaudos konferenciją 

ANDRIUS KUBILIUS 

Gegužės 9-oji Rusijai yra Perga
lės diena. Mes irgi džiaugiamės, kad 
Hitleris buvo įveiktas. Ir gerbiame 
visus žuvusius šio karo metu. Taip 
pat džiaugiamės ir tuo, kad Sovietų 
Sąjunga žlugo ir jos ilga bei kanki
nanti okupacija pasibaigė. Gaila, kad 
šis žlugimas užtruko žymiai ilgiau 
nei hitlerinės Vokietijos žlugimas. 

Deja, šiandieninėje Rusijoje ši 
diena virsta ne kritusiųjų pagerbimo 
diena, bet nostalgijos Stalino imperi
jai diena. I r tai nostalgijai išreikšti 
labai tinka visi „bronziniai kareiviai". 
Todėl gegužės 9-oji mums vis labiau 
asocijuojasi su Rusijos imperinio re-
vanšizmo tema, o ne su Pergalės diena. 

Rusija agresyvėja — Lietuva 
silpnėja 

Pirmiausia, privalome turėti na
cionalinę strategiją, o po to galvoti ir 
apie tai, kaip pasiekti, kad tokią 
strategiją turėtų ir Vakarai. 

Dar 2004 m. rugsėjo mėn. ir vė
liau kalbėjau apie poreiki rengti 
lietuvišką Rusijos sulaikymo strategi
ją. Tuo metu tai siūliau, nes mačiau, 
kaip Rusija stiprino savo Įtaką mūsų 
vidaus politiniam gyvenimui: Paksas, 
Uspaskichas ir pan. dalykai skatino 
apie tai kalbėti. Tuo metu rimtesnio 
atgarsio mano siūlymai nesulaukė. 

Dabar, po Estijos įvykių, tikiuosi, 
kad galima žymiai racionaliau kal
bėtis apie tai. Manau, kad tarp Lietu
vos politinės sistemos dalyvių jau 
mažai liko tokių, kurie ir toliau kar
totų, jog mūsų strateginis tikslas — 
bet kokiomis aplinkybėmis siekti 
gerų santykių su Rusija, nepaisant 
to, kaip ši kaimynė elgiasi. 

Be abejo, įvykiai Estijoje buvo 
akstinas šį dokumentą, kuris mūsų 
kompiuteriuose brendo pastaruosius 
pusantrų metų, paviešinti ir taip pa

skatinti viešą diskusiją. Bet lygiai 
taip pat ir tar iama naftotiekio 
„Družba" avarija, o dar labiau parla
mentinio VSD tyrimo metu atsisklei
dusi mūsų Lietuvos politinės siste
mos erozija ir pasidavimas „Gazpro-
mo" dujų pardavinėtojų įtakai pa
skatino šią strategiją pateikti viešam 
svarstymui. 

Tėvynės sąjungos parengtas 
Rusijos sulaikymo strategijos projek
tas susideda iš kelių dalių: 1) Rusijos 
raidos tendencijų ir mūsų imuninių 
sugebėjimų atlaikyti Rusijos įtaką 
analizė; 2) pagrindiniai tiek mūsų 
politikos Vakaruose, tiek regione, 
tiek vidaus politikoje, siekiant su
laikyti Rusijos įtakos didėjimą, met
menys. 

Pirma, norint tokią strategiją 
rengti ir apie ją diskutuoti reikia iš
drįsti atvarai kalbėti apie Rusiją. Ru
sija yra autoritarinė ir vis agresyves
nė valstybė, savo tikslų siekianti vis 
efektyviau ir labiau sofistikuotai; 
Lietuva tuo tarpu savo politinės sis
temos veikimu tampa vis silpnesnė. 

Tapę ES ir NATO nariais mes 
įgijome šių organizacijų sutartimis 
garantuojamą saugumą, bet realiame 
gyvenime tapome tik dar įdomesni 
Putino Rusijai. Ir tokiomis sąlygomis, 
kai Vakarai yra nusiraminę, nes įsi
tikinę, kad jie mūsų saugumui jau 
viską padarė, suteikė mums sutartinį 
saugumą. Kovoje dėl mūsų žmonių 
protų mus Vakarai paliko vienus 
kovoti su galinga Rusijos propagan
dine mašina. Mes įsivaizdavome, kad, 
tapę ES ir NATO nariais, tapsime 
Vakarų forpostu Rytuose ir todėl Va
karai ir toliau bus aktyvūs mūsų re
gione; tuo tarpu Rusija siekia mus 
panaudoti kaip Rytų forpostą Va
karuose. Ir to siekia pirmiausia per 
mūsų žmonių protų ir po to kitą 
valdžios „okupaciją". 

Nesunku prognozuoti, kad iš 
trijų galimų Rusijos ir mūsų santykių 

Rusija Lietuvoje yra stipri tiek, kiek 
lietuviai yra nusivylę savo valstybe. 

scenarijų: 1) mes visiškai laisvi; 2) 
mes visiškai reokupuoti; 3) mūsų 
,,fmliandizacija" — labiausiai tikėti
na, kad Rusija siekia ir sieks trečiojo 
scenarijaus įgyvendinimo, tai yra, 
Lietuvos ir viso Baltijos regiono „fin-
liandizacijos" (arba šį terminą šian
dien pakeičiant terminu „dujofikaci-
jos"). 

Kuo daugiau Europoje 
Amerikos, tuo mažiau Europoje 

Rusijos 

Mūsų parengta nacionalinė Ru
sijos sulaikymo strategija siekia api
brėžti tokias priemones, kurios „fin-
liandizaciją" padarytų sunkiai įgy
vendinamą arba visiškai neįmanomą. 

Pirmiausia, kam skiriame dė
mesį savo strategijoje — tai mūsų 
valstybės europinei politikai. Rusijos 
sulaikymo strategijai yra reikalinga 
stipri ir vieninga Europos Sąjunga, 
galinti įgyvendinti efektyvią ir vienin
gą energetikos strategiją ir santykių 
su Rusija strategiją. Toks turi būti 
pagrindinis ir visuotinis mūsų euro
pinės politikos siekis. Tam reikalinga 
ES ir JAV bendrystė. Visada laikiausi 
principo, kuo daugiau Europoje bus 
Amerikos, tuo mažiau Europoje bus 
Rusijos". Rusijos energetinės agresi
jos išpuoliai prieš Ukrainą ir Gruziją 
ES padėjo susitarti dėl bendros ener
getinės strategijos, kurios tikslas yra 
apsisaugoti nuo Rusijos energetinės 
agresijos. 

Vienas iš svarbiausių instrumen
tų tokioje strategijoje turėtų būti 
tolesnis spartus naujų ES kaimynų 

(Ukrainos, Moldovos, Užkaukazės) 
pririšimas prie ES. Antras, tai efek
tyvios europietiškos energetinės 
strategijos įgyvendinimas. Mes savo 
ruožtu tur ime dėti visas pastangas 
„energetinės Žečpospolitos" projek
tui įgyvendinti. 

Vidaus politikoje mums reikia 
efektyvios mūsų visuomenės imu
ninės sistemos atgaivinimo ir stipri
nimo strategijos. Ir tai turi apimti 
tiek informacinę, tiek ir kultūrinę bei 
švietimo politiką. Ne mažiau svarbu 
yra negailestingai naikinti tas prie
žastis, kurios Lietuvos žmones skati
na būti nusivylusius savo valstybe. 
Rusija Lietuvoje yra stipri tiek, kiek 
lietuviai yra nusivylę savo valstybe. 
Todėl korupcijos, stagnacijos, skurdo 
įveikimas turi būti patys svarbiau
sieji pr ior i te tai , norint stabdyti 
Rusijos įtaką. 

Ne mažiau svarbu yra susitarti ir 
dėl mūsų politinės sistemos veikimo, 
nes Rusijos įtaka Lietuvoje yra kuria
ma per r inkimus, ypač per prezi
dento rinkinius. Todėl kyla klausimas, 
ar Lietuvai ir toliau naudinga rengti 
tiesioginius prezidento rinkimus. Ar 
neverta pagalvoti apie prezidento 
rinkimų parlamentinį variantą, kokį 
matome kaimyninėse valstybėse. 

Taigi galime atvirai sau pasakyti, 
kad tur ime daug silpnų vietų, per 
kurias veržiasi Rusija. Ir tai stabdyti 
ne visada padės policijos skydai ar 
ašarinės dujos, kaip buvo Estijoje. Tai 
stabdyti galime tik mes patys, susi
tarę dėl Rusijos sulaikymo strategi
jos. 

Pranešimo tekstas sutrumpintas 

EUROPOS SĄJUNGAI SANTYKIUOSE SU RUSIJA DAR TRŪKSTA RYŽTO 
AUDRONIUS AŽUBALIS 

Seimo Užsienio reikalu komiteto 
vicepirmininkas Audronius Ažubalis 
Seimo valdybos siuntimu 2007 m. 
gegužės 7 d. dalyvavo tradiciniame 
Europos Parlamento organizuoja
mame ES valstybių užsienio reikalui ir 
nacionalinio saugumo ir gynybos ko
mitetu pirmininku pasitarime Briu
selyje. Pasitarime buvo svarstomi ir 
vertinami aktualūs šios dienos Euro
pos politiniai įvykiai, tarp JŲ svar
biausi — Estijos Įvykiai. Grįžęs iš 
Briuselio A. Ažubalis sutiko pasida
linti Briuselio pasitarimo, kuriame 
dalyvavo EK generalinis sekretorius ir 
aukštasis įgaliotinis Europos Komisi
jos bendrajai saugumo ir užsienio 
politikai Javieras Solana bei plėtros 
komisaras Olli Rehn, įspūdžiais. 

Ir Lietuvos, ir tarptautinėje ži-
niasklaidoje buvo kritikuojama Euro
pos Komisijos (EK) vangi reakcija į 
įvykius Estijoje. J. Solanos reakcija 
šitame susitikime patvirtino pačius 
liūdniausius nuogąstavimus, kad EK 
vadovybė neturi reikiamos drąsos ir 
politinės valios reikšti aiškią bendrą 
poziciją dėl Rusijos agresyvių veiks
mų prieš Estiją. 

Į kolegų iš Latvijos ir Lenkijos 
klausimą, kokių veiksmų imasi ES, 
gavom keistą J. Solanos atsakymą: „Ma
no darbas yra sumažinti temperatūrą 
tarp abiejų pusių. Daroma labai daug. 
Telefonais nuolat palaikome ryšį su 
Rusija, Estija ir kitomis valstybėmis, 
aiškinamės. Turime pasistengti, kad 
gegužės 9 d. nieko neatsitiktų". 

Mano nuomone, J. Solanos pa
sakymas yra neteisingas iš principo. 
Ką reiškia „sumažinti temperatūrą"? 
Temperatūra kaista vienoje pusėje — 
Rusijoje. Būtent Rusija kaitina tem
peratūrą, Estijoje panaudodama ru
sakalbius chuliganus. 

Tai rodo, jog mums, naujosioms 
ES narėms, dar reikia daug dirbti ku
riant blokus, kad pagaliau ES už
sienio politikoje pradėtų veikti kaip 
rimta organizacija. 

Kitas mus jaudinantis klausimas 
buvo — įprastinės ginkluotės Euro
poje sutarties likimas. 

Žinome, kad visai neseniai V Pu
tinas savo metiniame pranešime Ru
sijos dūmai pasakė, jog Rusija stabdo 
Adaptuotą įprastinės ginkluotės 
Europoje sutarties įgyvendinimą, o 
tai reiškia, kad Rusija atriša sau 
rankas telkti kariuomenę Abchazi
joje. Pietų Osetijoje, Moldovoje, Če

čėnijoje ir kartu tai reiškia, kad Ru
sija atsisako vykdyti Stambulo įsi
pareigojimus, kuriuose 1999 m. Ru
sija valstybės vadovo parašu patvirti
no pasižadėjimą išvesti kariuomenę 
iš tų kraštų. 

Aš kreipiausi į J. Solana, saky
damas, kad Lietuva nori prisijungti 
prie stiprios ir efektyvios sutarties, 
kurioje gerbiami ir realiai įgyvendi
nami svarbiausi Adaptuotos įpras
tinės ginkluotės Europoje sutarties 
principai. Užsienio valstybių karinių 
pajėgų dislokavimas galimas tik 
esant aiškiam priimančios šalies 
sutikimui. Kol Rusijos Federacijos 
pajėgos išliks Moldovoje ir Gruzijoje, 
mes, Lietuva, netikėsime, kad šis 
Adaptuotos įprastinės ginkluotės 
Europoje sutarties principas yra ger
biamas ir kad jo laikomasi. Dar dau
giau — bandoma įnešti abejonių ir 
dėl principinių Stambulo įsipareigoji
mo nuostatų. Ir tai daro nebūtinai tik 
Rusija, o ir kai kurios ES šalys. 

Mano klausimai EK gen. sekreto
riui J. Solanai buvo tokie: ,,Ar pavyks 
Jums užtikrinti, kad būtų išlaikyta 
bendra ES valstybių pozicija dėl 
Adaptuotos įprastinės ginkluotės 
Europoje sutarties ratifikavimo ga
limybės tik Rusijai visiškai įvykdžius 

principinius Stambulo įsipareigo
jimus? Ar pavyks užtikrinti, kad ne
būtų numatoma naujų, keistų kelio 
ieškojimo gairių kartu su Rusija? T. 
y, ar įmanoma užtikrinti ES vienybę, 
išlaikant Stambulo įsipareigojimus, 
kuriuose jau yra numatyti ir termi
nai, ir sąlygos, kaip ginkluotosios 
Rusijos pajėgos turi būti išvestos iš 
taip vadinamųjų „užšaldytų regionų". 

J. Solanos atsakymas tam tikra 
prasme mus nuramino. Jis pasakė: 
„Sutinku su Lietuvos pozicija. Noriu 
pabrėžti, kad mūsų, ES, pozicija ne
sikeičia, Stambulo susitarimų ir įsi
pareigojimų turi būti laikomasi, jie 
turi būti vykdomi. Sprendimų turi 
būti laikomasi. ES laikysis vieningos 
politikos, dėl to abejonių nekyla". 

Bet tur iu pasakyti, kad iš šio 
pasitarimo grįžau su prieštaringais 
jausmais. Viena vertus, gerai, kad ES 
nekyla jokių abejonių dėl to, kad 
Stambulo susitarimai yra neatšau
kiami ir nerevizuojami. Kita vertus, 
mes matome, kad ES vadovybė yra 
nepakankamai ryžtinga ir neturi 
politinės konsoliduotos valios aiškiai 
pasakyti Rusijai, kad tai, ką ji daro su 
viena iš ES narių, yra nepriimtina ir 
netoleruotina ir kad ES imsis adek
vačių priemonių. 
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Prelatas E.J. Putrimas: 
Svarbiausia buvo 
pradėti dialogą 

Šių metų balandžio 28 d. Šv. 
Andriaus parapijoje, Philadelphia 
įvyko vienos dienos Lietuvių katalikų 
JAV sielovados konferencija skirta 
lietuviškų parapijų ir misijų da
bartinei . būklei JAV aptar t i . Ją 
surengė Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos delegatas išeivijos lietuvių 
sielovados reikalams kar tu su Ame
rikos lietuvių katalikų federacija, 
JAV LB religine taryba ir Šv. And
riaus parapija. Konferencijos metu 
buvo perskaityti pranešimai apie 
gyvą evangelizaciją ir jos reikalin
gumą mūsų lietuviškoms parapijoms 
bei misijoms, diskutuota apie lietuvių 
parapijų ir misijų įvaizdi, jaunimo 
sielovadą ir lietuviškų tradicijų tęs
tinumą, kalbėta apie parapijos ko
miteto/tarybos reikšmę parapijos/mi
sijos gyvenime, nuolatinių diakonų 
paskatinimą ir žiniasklaidos vaid
menį lietuvių katalikų parapijinėje 
veikloje JAV 

Konferencijai pasibaigus, siūlo
me pokalbį su Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos delegatu išeivijos lietu
vių sielovados reikalams p r e l a t u 
Edmundu J. P u t r i m u . Kituose 
„Draugo" numeriuose pristatysime 
konferencijoje dalyvavusių prelegen
tų pranešimus. 

— Gerbiamas p r e l a t e , ar, 
Jūsų vertinimu, pavyko konfe
rencija? Ar j i p a t e i s i n o J ū s ų 
asmeniškai ir konferenci jos da
lyvių lūkesčius? 

— Savaime aišku, kad konferen-
cija pavyko! Žiūrėkit, kiek buvo kal
bėtojų, šios srities žinovų, kurie su
gebėjo išnagrinėti mūsų pagrindines 
sielovados problemas ir rūpesčius. 
Buvo sudaryti konkretūs pasiūlymai 
ir išvados apie tai, ko labiausiai trūk
sta. Ar pateisino mūsų lūkesčius? 
Ateitis parodys, kiek supratimo įgavo 
dalyviai, bet prie manęs po konferen
cijos daug kas priėjo ir minėjo, kad jie 
gavo daug reikalingos informacijos. 

— Gal ga lė tumėte trumpai 
paminėti konferencijoje aptar
tas temas, svarbiausias proble
mas? 

— Apie parapijas ir jų Įvaizdi, 
parapijos komiteto svarbą kalbėjo 
ses. Pranciška Bubelytė ir Birute 
Bublienė, Detroito Dievo Apvaizdos 

lietuviškos parapijos narė ir užsienio 
lietuvių jaunimo sielovados reikalų 
koordinatorė. Pranešimą apie dia
konų vaidmenį religinėje veikloje 
anglų kalba skaitė kun. diakonas 
Vincent Thompson. Kalbėjo svečias iš 
Lietuvos, katalikiško žurnalo „Artu
ma" redaktorius Darius Chmieliaus-
kas — apie internete svarbą dabar
tiniame parapijų gyvenime. „Ame
rikos lietuvio" savaitraščio priedo 
„Rytų pakarantė" redaktorius Lau
rynas Misevičius supažindino su 
išeivijos lietuvių spaudos padėtimi ir 
indėliu į lietuviškų parapijų gyva
vimą JAV Kalbėjo Bostono Šv. Petro 
parapijos klebonas kun. Stepas Žu
kas, JAV LB Niujorko apygardos 
pirmininkė bei Aušros Vartų baž
nyčios Manhattan, NY, išsaugojimo 
komiteto vadovė Ramutė Žukaitė ir 
seniausios lietuvių bažnyčios Shena-
doah Šv. Jurgio parapijos atstovai 
J im Setcavage su žmona, kurie pa
sakojo apie savo parapijų išgyveni
mus, susijusius su jų uždarymu. Šv. 
Andriaus parapijos Filadelfijoje na
rys, buvęs JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkas Algimantas Gečys susi
rinkusius supažindino su tos bažny
čios komiteto darbu prieš 15 metų, 
kada vieningomis parapijiečių pas
tangomis ją pavyko apginti ir dabar ji 
kuo puikiausiai gyvuoja. Ambasa
dorius Audrius Brūzga bei JAV LB 
įkurto Amerikos lietuvių kultūrinio 
paveldo komiteto pirmininkas Algis 
Lukas kalbėjo apie JAV ir Lietuvos 
Vyriausybės susitarimą dėl įvairių 
kultūros objektų abejose šalyse ap
saugos bei išsaugojimo. Kaip išvengti 
parapijos krizės ir ką reikia parapijos 
klebonui, komitetui ir parapijiečiams 
daryti norint išgelbėti savo parapiją 
— patarė bažnytinės teisės specialis
tas dr. Michael Ritty, o konkrečiai 
apie misijos įsteigimą Lemonte ir jos 
išlaikymą pranešimą skaitė advo
katas Rimas Domanskis. Konferenci
jos pabaigoje iš pateiktų išvadų buvo 
suredaguotos gairės ateities parapi
jinei veiklai. Jose pabrėžiama, jog 
lietuviškos parapijos išliko tik vys
tan t aktyvią sielovadą ir evange
lizaciją. 

— Kokius konferenc i jos nu
t a r i m u s l a i k o t e svarb ia i s i r sa
va la ik ia i s? 

JAV Lietuvių Bendruomenė, New York apygarda 
Aušros Vartų bažnyčios išsaugojimo komitetas 

www.ourladyofvilnius.org 
2007 m. gegužės 9 d. 

Skubus Aušros Vartų bažnyčios išsaugojimo 
fondo lėšų rinkimo vajus 

JAV Lietuvių Bendruomenės New York apygarda ir Aušros Vartų 
bažnyčios išsaugojimo komitetas praneša apie Aušros Vartų bažnyčios iš
saugojimo fondo įkūrimą ir skubų lėšų rinkimo vajų. Fondo lėšos bus nau
dojamos teisminio proceso išlaidoms padengti. Mūsų užsibrėžtas tikslas 
yra surinkti 20 tūkstančių dolerių. 

Kaip žinote, š. m. vasario 26 d., nepaisant milžiniškų gelbėjimo pas
tangų, Aušros Vartų bažnyčia buvo uždaryta. Netikėtas ir staigus baž
nyčios uždarymas klastos būdu mus labai sukrėtė. O panašūs faktai tvirti
na, jog uždarius bažnyčią, išnyksta ir bendruomenė. 

Po ilgos pertraukos, š. m. balandžio 29 d. keletas parapijiečių turėjo 
galimybę pamatyti bažnyčios vidų. Bažnyčios vidus buvo smarkiai 
suniokotas - suolai išvežti, lubų ir sieniniai šventųjų paveikslai, origina
liai nutapyti ant drobės, nulupti, o altoriaus Kristaus žengimo į dangų 
freska uždažyta mėlynais dažais. Taip pat, buvo surinkta ir paruošta 
išvežimui neįkainojamos vertės V K. Jonyno vitražai bei visas bažnytinis 
inventorius. 

S.m. gegužės 4 d. Manhatteno Aukščiausiojo teismo teisėjos Shirley 
Kornreich sprendimu New York miesto vyskupijai vykdyti tolesnius šim
tametės Aušros Vartų bažnyčios ardymo darbus buvo laikinai uždrausta. 
Tikimės, jog tolesnis teismo sprendimas bus priimtas dviejų ar trijų 
savaičių laikotarpyje. 

Teisminis procesas reikalauja didelių išlaidų, ir tikėdami Jūsų ge
raširdiškumu, nuolankiai kreipiamės į Jus. Į mūsų kvietimą jau spėjo 
atsiliepti eilė asmenų, tačiau, be Jūsų asmeninės finansinės paramos per
galė yra neįmanoma. 

Tad kviečiame išsaugoti Aušros Vartų bažnyčią - vienintelį ir pas
kutinį New York senosios lietuvių kultūros paminklą. Kviečiame dalyvau
ti kovoje už šios bažnyčios atidarymą. Kviečiame sustabdyti mūsų tautos 
kultūros židinių ir paveldo naikinimą Amerikoje! 

Aukas prašome siųsti šiuo adresu: 
The Lithuanian American Community, Inc.* 
Prašome pažymėti: Aušros Vartų bažnyčios išsaugojimo fondui 
19 Willow Lane 
Great Neck, NY. 11023 
* (aukos atleidžiamos nuo valstybinių mokesčių) 

Nuoširdžiai, 
Ramutė Žukaitė, pirmininkė 

Kazio Razgaičio nuotraukoje kalba prelatas Putrimas konferencijos metu. 

— Visos konferencijoje išsakytos 
mintys,- nuomonės ir, aišku, visi 
nutarimai ir pasiūlymai yra svarbūs 
ir naudingi. Konferencijoje pabrėžta, 
kad lietuviškos parapijos yra dalis 
vietinės vyskupijos ir yra svarbu da
lyvauti vyskupijos gyvenime ir sielo
vados programose. Konferencija siū
lo, kad parapijos taryba kartu su kle
bonu ištirtų parapijiečių poreikius ir 
norus, maldingai apmąstytų ir padis
kutuotų, prieitų vieningos išvados ir 
nustatytų kryptį bei bendras gaires 
parapijos veiklai. Taip pat siūlo, kad 
konkretūs metiniai planai būtų įgy
vendami per keturių komitetų veik
lą, švietimo, administracijos, krikš
čioniškos tarnybos ir liturgijos. Būtų 
labai naudinga, jei kiekviena parapi
ja sukurtų savo interneto tinklala-
pius. nes interneto tikslas yra infor
macijos perteikimas, ir toks tin-
kiaiapis atspindės Bažnyčios už
duoti vesti bendruomenę ir įgalins 
bendrystę su visais. Tai ypatingai 
svarbu norint pasiekti ir informuoti 
naujus ateivius. Norima, kad pa-
Bauliečiai labiau prisijungtų, prisi
imtu atsakomybę už tas religinės 
veiklos sritis, kuriose trūksta kunigų 
ir vienuoliu tarnystes. Bus stengia
masi visur, kur tik galima, kviesti 
juos tai daryti. Tikinčiųjų bendruo
mene turi būti supažindinama su 
nuolatiniu diakonu tarnyste. Taip 
pat reikia paremti pradėtą kultūros 
ir religinių objektų apsaugos ir 
:>.-a".ij<-".m" darbą 

— Ko konferencijoje nepa
vyko a p t a r t i , nors ir buvo pla

nuojama? 
— Programa buvo plati, turė

jome mažai laiko — tik vieną dieną, 
bet, atrodo, kad palietėme visas es
mines temas. Tačiau visada yra 
vietos tolesniam dialogui. Todėl pla
nuoju reikalui esant ir vėl tokią kon
ferenciją sušaukti ateityje, ne tik JAV 
bet ir kitose valstybėse, kur turime 
aptartisielovados reikalus. 

— Konferencijoje dalyvavo 
gana mažas būrys dalyvių. Ko
dėl, J ū s ų nuomone , toks ren
ginys sutraukė t iek mažai žmo
nių? Ar galima daryti išvadą, jog 
šiais laikais mažai kam sielova
dos problemos rūpi? O gal reikia 
kalbėti apie kitas problemas? 

— Suvažiavo kunigai, vienuolės 
ir pasauliečiai iš Kauno, Vašingtono, 
Čikagos, Los Angeles, Niujorko, Bal-
timorės, Elizabeth ir Kearney (NJ), 
Frackville, Philadelphia ir Shenan-
doah (PA), Bostono, Bridgeport, Det
roito, Cleveland, Rochester ir To
ronto. Buvo kviečiami asmenys, tie
siogiai susiję su parapijų veikla — 
visų JAV parapijų klebonai arba 
atsakingieji kunigai, parapijų tarybų 
pirmininkai arba atstovai, kiti para
pijose dirbantys dvasiškiai, vyčių ir 
ateitininkų atstovai. Tai buvo pirma 
tokio pobūdžio konferencija, sureng
ta per gana trumpą laiką. Svarbiau
sia buvo pradėti dialogą su parapijų 
veikėjais. Toks ir buvo konferenci
jos tikslas — atsiliepti į iššūkius, 
kurie šiandien iškyla mūsų katalik
iškoms lietuviškoms parapijoms ir 

N u k e l t a į 11 psl. misnoms. 

http://www.ourladyofvilnius.org
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LYDI ŠVENTADIENIS 
VI Velykų savaitė — Visuomet kartu 
Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, 

ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs 
nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris 
yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas — Šven
toji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsiųs, — jis išmokys jus visko ir viską 
primins, ką esu jums pasakęs. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo 
ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys 
ir teneliūdi! Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau: aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jus! 
Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas Tėvą, nes Tėvas už 
mane aukštesnis. Ir dabar, prieš įvykstant, jums pasakiau, kad tikėtumėte, 
kada tai bus įvykę. Jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio 
kunigaikštis. Nors jis neturi man galios, bet pasaulis privalo pažinti, jog aš 
myliu Tėvą ir taip darau, kaip jis yra man įsakęs. (C — Evangelija pagal Joną 
14, 23-29) 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Aš iškeliauju — sako Jėzus apaš

talams. Be abejo, išgirdus tokius 
žodžius, apima liūdesys, ypač jei tai 
yra toks asmuo, be kurio neįmanoma 
įsivaizduoti savo tolesnio gyvenimo. 
Tikriausiai todėl, nepaisant tikėjimo 
teikiamos paguodos, mes verkiame, 
palydėdami į amžinybę savo miru
siuosius. 

Šį sekmadienį Mišių liturgijoje 
skaitoma Evangelijos ištrauka yra 
paimta iš vadinamosios Jėzaus „atsi
sveikinimo kalbos". Tačiau tai nėra 
įprastas atsisveikinimas. Išganytojas 
užtikrina apaštalus, kad visada bus 
su jais per savo Žodį: Jei kas mane 
myli, laikysis mano žodžio, ir mano 
Tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir 
apsigyvensime. Vadinasi, Dievo žo
džio laikymasis, kaip atsiliepimas į Jo 
meilę, nulemia tai, jog Jėzus, o kar tu 
ir dangaus Tėvas gyvena tikinčiame 
žmoguje. Tai kur kas daugiau, negu 

paprastas sugrįžimas. Jėzaus vartoja
mas žodis „apsigyvensime" kreipia 
mūsų mintis į kažką labai artimo ir 
liudija gyvenimo bendrumą. 

Turėti bendrą gyvenimą su 
Dievu... Kažin, ar mes gerai suvokia
me tokios didelės dovanos reikšmę. Iš 
tiesų šiuo atveju kalbama apie abi
puses pastangas. Žmogus savo gyve
nimu artėja prie Jėzaus, kuris jau 
prieš tai priartėjo prie žmogaus, atei
damas į pasaulį. Iš mūsų pusės, atro
do, reikia labai nedaug: tik sugebėji
mo atsiliepti į Dievo žodį. Žinoma, 
nederėtų pamiršti, kad tas atsiliepi
mas — tai visų pirma broliškos 
meilės įsakymo vykdymas. Dievui 
žmogus yra tiek brangus, kad Jis net 
ir savo buvimą pasaulyje susieja su 
žmonių tarpusavio meile. Vis dėlto 
tenka pripažinti, kad mūsų toks buvi
mas dažnai netenkina. Taip yra gal ir 
dėl to, kad mes nesugebame tinkamai 

pajusti ir įvertinti dvasinio gyvenimo. 
Todėl būtinas ir trečias Asmuo. 
Globėjas — Šventoji Dvasia, kurį 
mano vardu Tėvas atsiųs, — jis iš
mokys jus visko ir viską primins, ką 
esu jums pasakęs — kalba moki
niams Jėzus. 

Tik Dvasia mums leidžia pilnai 
suprasti, įsigilinti ir priimti Jėzaus 
skelbiamą pažadą. Be Dvasios ap
švietimo ir pagalbos joks tikintysis ir 
jokia tikinčiųjų bendruomenė nie
kuomet nepajėgs suprast i Jėzaus 
žodžio. Tikrasis Bažnyčios mokytojas 
yra Šventoji Dvasia. Tik Jos veikimo 
dėka galime pilnai išgyventi meilę. 
Įsigilinus į šį tekstą, tenka kalbėti ne 
apie liūdesį ir artėjantį atsisveiki
nimą, bet apie tai, jog tikintysis savo 
egzistenciją išreiškia dalyvavimu 
paties Dievo, Švenčiausiosios Trejy
bės gyvenime. Tai bendravimas mei

lėje su kiekvienu Dieviškosios Tre
jybės Asmeniu. 

Savo kalbą Jėzus baigia tipišku 
žydų atsisveikinimu: Aš jums palieku 
ramybę, duodu jums savo ramybę, 
tačiau iš karto prideda: Ne taip aš ją 
duodu, kaip duoda pasaulis. Jėzaus 
ramybė yra kitokia, kitoks yra ir Jo 
iškeliavimas. Jis išeina, tačiau ne
pasišalina. Dievas .negali pasišalinti 
nuo savęs paties, vadinasi, Jis ne
pasišalina ir nuo savųjų. Jis visuomet 
yra ka r tu su mumis. Apaštalams 
tikrai nebėra jokios priežasties neri
mauti ir pergyventi. Dievas yra su 
jais. Ar tikrai tai suprantame, girdė
dami liturgijoje pasveikinimą: Vieš
pats su jumis? Ar Viešpats yra su 
mumis? 

Pagal Vatikano radiją parengė 
N. Šmerauskas 

Čia ir pasninkavo Kristus keturiasdešimt die
nų ir naktų (Mato kn., 4). Sv. Elena iš šono pastatė 
plytų sieną, prie kurios pristatytas altorėlis. Jis 
teikia visuotinius atlaidus. Ten daug akmenų, į 
kuriuos rodydamas šėtonas sakė: „Pasakyk, kad tie 
akmenys pavirstų duona". Kas tą vietą pavadino 
girios dykuma, turbūt klydo, nes čia visai nėra 
medžių, tiktai akmenys ir šiurpios uolos kyšo. Iš 
čia matyti Negyvoji jūra, arba ežeras. Kaip anks
čiau sakyta, pavakariais jame paprastar*matyti pur
vinai rusvas vanduo. Taip pat matomas Jordanas ir 
Jerichonas, nes tiesiai iki jų tiktai viena mylia. 

Pačioje to kalno viršūnėje, tiktai iš tos pusės, 
kur tiesiai einama į Jeruzalę, yra kita koplytėlė toje 
vietoje, kur šėtonas, pasivedėjęs Kristų, rodė jam 
pasaulio karalystes, kaip pasakyta toje pat Evan
gelijoje. Visame tame kalne daug urvų, kuriuose 
kadaise gyveno atsiskyrėliai. Dabar, kadangi aplink 
siautėja barbarai, nebegyvena nė vienas. 

Iš ten vėl grįžome prie Elizėjaus šaltinio. Iš tos 
pusės nelabai toli augo tankūs krūmokšniai, 

kuriuose nutarėme pernakvoti, nes po valandos tu
rėjo leistis saulė. Ruošiantis valgyti, užklupo apie 
trisdešimt arabų, nelabai pažįstamų mūsų vadovui. 
Jie tuojau ėmė grobstyti mūsų duoną, virtas vištas, 
antis, ką turėjome. Mūsų vadovas arabas, pamatęs 
gresiantį pavojų, griebėsi klastos: ėmė prašyti, kad 
mums, iš kelionės pavargusiems, leistų pailsėti, nes 
toje vietoje mes nakvosią. Taip kalbėjo tam, kad tie, 
staiga užpuolę, mūsų neišžudytų. Įtikinti jie gana 
greitai nusiramino, pamanę, kad naktį bus pato
giau su mumis susidoroti. Taigi pradėjo kiek pado
riau elgtis. Tuo tarpu vadovas arabas, pasišaukęs 
mane į šoną, be nuošaliau su kitais kalbančio ver
tėjo negalėdamas su manimi susišnekėti, ranką 
prie gerklės pridėjęs rodė, kad anie mus išžudys, 
jeigu liksime čia nakvoti. Pašauktas vertėjas man 
tą pat pranešė. Todėl daviau visiems ženklą keliau
ti toliau. 

Arabas su tais plėšikais taip pašnekėjo, kad jie 
pasitraukė. Vienuoliai nuo praėjusios nakties ke
lionės ir dienos karščio buvo labai pavargę ir visai 
nenorėjo judintis. Ir aš mielai tą pat būčiau pa
daręs. Vadovo verčiamas vykti toliau, pasakiau, 
kad ir aš nesunkiai jų paklausyčiau. Bet mūsų 
arabas tvirtino, jog mes esą susidūrę su tokiais 

KELIONE Į JERUZALĘ 
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plėšikais, kuriems jis nepajėgsiąs pasipriešinti, tad 
aš turiu vykti drauge su savaisiais. Jie tepasilieka, 
jei nori, bet težino, kad gresia didelis pavojus, nes 
vadovas ir sargybiniai, jų nelaukdami, patrauks su 
mumis. Pamatę mūsų arabą nepasitikintį savo jė
gomis ir labai susirūpinusi, ėmė rinktis ryšulius 
ypač vikriai, kai išgirdo, kad tie patys plėšikai prieš 
trejetą dienų užmušę vieną vietininko tarnautoją ir 
šešis jam duotus turkus, rinkusius duoklę prie Jor
dano upės esančiuose kaimuose. Taigi pirmą va
landą nakties, vadovo liepiami, pakilome iš tos vie
tos. Dešinėje palikę Kvadrantaną (Keturias-de-
šimties dienų kalną), užkopėme ant aukštos uolos. 
Tris ilgas mylias nukeliavus, kalno viršūnėje ara
bas leido pusantros valandos pailsėti. Pats su sa
vaisiais liko budėti. Paskui iš savo anoj vietoj palik
to žvalgo sužinojęs, kad naktį arabai plėšikai buvo 
atbėgę prie Elizėjaus šaltinio, kur ketinome nak
voti, vadovas mus pakėlė ir liepė sėstis ant gyvulių. 
Todėl skubiai patraukėme tolyn, nes kelias jau 
buvo geresnis. Tiktai ėmus švisti, likus dviem my
lioms iki Jeruzalės, pamatę Alyvų kalną, susto
jome. Tas kalnas labai aukštas ir platus. Į Jeri
chono pusę, iš kur atvykome, tiesiai apie dvi mylias 
atsikišęs, einant aplinkui — dar daugiau. Malo
nesnis jo vaizdas iš Jeruzalės pusės. Ten iš visur jis 
apaugęs alyvmedžiais ir figmedžiais. 

Kadangi mus vėl labai apėmė miegas, vadovas, 
leido pailsėti, bet pats su savaisiais budėjo. 

Porą valandų pailsėjus, jau saulei pakilus, mus pa
žadino. 

Liepos penktoji diena. Sėdę ant gyvulių, iš ten 
per Betaniją ir jau anksčiau minėtas vietas grįžome 
į Jeruzalę, prie Žuvų vartų. Čia palikę gyvulius, 
prieš vidudienį atėjome i vienuolyną. Atleidome 
vadovą arabą, davę jam keletą auksinų, taip pat 

duonos, vyno ir mėsos. Tą ypač dėkingai priėmė 
siūlydamas savo paslaugą nuvesti, jei kartais 
panorėtume, dar kur nors. Taip pat ir jo tarnams 
daviau tiek, kad buvo patenkinti. Po tokios sunkios 
kelionės pavargę visą tą dieną ilsėjomės. 

Į Jeruzalę jau buvo atvykęs tasai Sabadinas 
Mauras. Jis su palydovais, su savo karamuzanu 
buvo atplaukęs į Haifą (Joppen), kaip Tripolyje 
išsiskirdami buvome su juo susitarę. 

Tuo metu tėvas vikaras, —jis buvo pasilikęs 
vienuolyne, — pasirūpino, kad mums leistų 

įeiti į šv. Paskutinės Vakarienės namą. Nors tur
kams pinigas labai daug reiškia, bet įgyvendinti tą 
mūsų troškimą padėjo tai, kad buvo susirgęs tame 
Paskutinės Vakarienės name būnančių santonų 
vyresnysis. Mat šiame name turkai įsirengę meče
tę, į kurią krikščionims nevalia įeiti. Kas įeina, pri
valo prisiekti Mahometo žodžiais arba sumokėti 
šešis tūkstančius cekchinų pabaudos. Minėtasis 
santonas savo vyresniųjų paprašė, kad galėtų įleisti 
mūsų vienuolius į vidų, nes šie turėjo broliuką vais
tininką, kurio paslauga naudojosi ligonis. Bet pilig
rimo nė vien nebuvo galima įleisti. Aš su dviem 
savo palydovais, Andrium Skarulskiu ir Jurgiu 
Kosu, kartu su dviem vienuoliais buvome Įleisti. 

Liepos šeštąją, užsimovę vienuolių gobtuvus, 
pasilikę piligrimų rūbą, kuris labai panašus į vie
nuolių abitą, — išėję iš miesto pro Siono vartus, 
pirmiau katalikų kapinėse pasimeldę už ten palai
dotųjų sielas, nuėjome prie minėtojo šv. Vakarienės 
namo. Turkai mus visus palaikė vienuoliais ir be 
jokio vargo Įsileido i vidų. 

Rūmų viduje yra dailus atriumas kokių tris
dešimties uolekčių ilgio ir tiek pat pločio. Kairėje 
pusėje mečetė. Kai kurie rašytojai, tarp jų ir tėvas 
Steponas Ragūzietis, mano, kad toje vietoje Kristus 
plovęs apaštalams kojas. Įeidami tuojau turėjome 
nusiauti kojas. Tokio papročio turkai paprastai lai
kosi įeidami Į mečetes. Perspėjo nespjauti žemėn. 
Turkai labai gerbia tą vietą, tvirtina, kad šiame 
Vakarienės name Kristus esą su savo apaštalais at
likęs labai svarbias apeigas; paskui ant jų galvų per 
kažkokį ypatingą stebuklą pasirodžiusios ugnies 
liepsnelės. Tenai ir šv. Dvasią apaštalams atsiuntė 
(Ap. d. kn.. 2). 

Bus daugiau . 

J 
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS 

s Z 

Lietuvą kamuoja strateginio 
mąstymo trūkumas 

Konservatorius A. Kubilius parengė Rusijos įtakos Lietuvoje mažinimo planą. 
Eltos nuotr. 

Jau turime Finansų ministrą ir 
pagaliau nebeturime Valstybės sau
gumo departamento vadovo. Algirdas 
Paleckis išlieka socialdemokratų par
tijoje, kuriai jau tikrai nebevadovaus 
Algirdas Brazauskas. Konservatoriai 
paskelbė Rusijos įtakos Lietuvoje 
mažinimo planą. Apie visa tai šioje 
apžvalgoje. 

Lietuvos valstybės finansus 
tvarkys R. Šadžius 

Rimanto Sadžiaus kandidatūra į 
ministrus nekelia abejonių ne tik pre
mjerui, bet ir prezidentui. Taigi, jau 
visiškai aišku, kas vadovaus Lietuvos 
finansams. Tačiau ar galime tikėtis 
aiškesnės ir nuoseklesnės finansų po
litikos? Lietuvoje daug kalbama apie 
reformas sveikatos apsaugos, švieti
mo, socialinių programų srityse. Ta
čiau kiekviena reforma reikalauja in
vesticijų. Jei kitų metų biudžete ne
bus atrasta papildomų milijonų aukš
tojo mokslo reformai įvykdyti, ji ir to
liau teliks kalbų lygmenyje. Iš kur 
galima gauti papildomų lėšų? Vienas 
iš variantų - lėšos, gautos „Mažeikių 
naftos" privatizacijos metu. Tačiau į 
šias lėšas pretenduoja įvairios minis
terijos. Šiuo atveju svarbu - nuosek
lus strateginis mąstymas, kurio, deja, 
iki šiol stokojame. Kita problema -
jau Europos komisarė Dalia Grybaus
kaitė prieš kurį laiką perspėjo, jog 
Lietuvos valdžia yra pernelyg išlaidi 
sau. Biurokratinis aparatas vis pučia
si, bet vargiai tampa veiksmingesnis. 

Ar naujasis finansų ministras tu
rės politinės valios kovoti su dabar

tinėmis blogybėmis, ar jis paprasčiau
siai atliks Vyriausybės buhalterio 
funkcijas? Atsakymą gausime, kai pa
matysime naujojo Valstybės biudžeto 
metmenis. 

VSD po Arvydo Pociaus 

Arvydas Pocius nuosekliai de
monstruoja nepagarbą Lietuvos par
lamentui. Jis ne tik nesiteikė įvyk
dyti prieš kurį laiką duotų pažadų, 
dėl kurių iš pirmo karto nebuvo Sei
mo narių atstatydintas, tačiau net 
neatvyko į pakartotinį dekreto dėl jo 
atstatydinimo svarstymą, nors buvo 
primygtinai kviečiamas. Nežinia, ar 
jis paprasčiausiai vengė parlamenta
rų klausimų, ar jam smagu ir toliau 
žeminti Lietuvos Seimą? 

Šį kartą Seimas vieningai pa
tvirtino prezidento dekretą. Origina
liausiai savo poziciją paaiškino dar-
biečių seniūnė Loreta Graužinienė. 
Pasak jos, Darbo partija pasielgė la
bai teisingai, kai per pirmą balsavimą 
dėl A. Pociaus atstatydinimo, nepa
laikė prezidento dekreto, nes tokiu 
būdu buvo sudarytos sąlygos VSD va
dovui visiškai susikompromituoti. 
Sąžinės graužaties, panašu, nejaučia 
ir socialdemokratai. Tiesa, jie pripa
žįsta, kad, privatizuodamas tarnybinį 
butą, A. Pocius pasielgė neetiškai, ta
čiau nei šis poelgis, nei jo keisti veiks
mai, tvarkantys VSD, jiems neatrodo 
labai smerktini. Kiekvienas juk verti
na pagal savo mastelį, ar ne? 

Svarbiausias klausimas po A. Po
ciaus atstatydinimo - ar Seimo nariai 
įsivaizduoja, jog tuo reformos VSD ir 

baigiasi, ar jie turės politinės valios 
įvertinti į dabartinių VSD vadovo pa
vaduotojų veiklą? Nacionalinio sau
gumo ir gynybos komiteto pirminin
kas A. Matulevičius tvirtina, kad 
VSD reforma tik prasideda. Tačiau, 
žvelgiant į socialdemokratų ar vals
tiečių liaudininkų reakciją į šiuos žo
džius, kyla rimtos abejonės. Panašu, 
jog didelių problemų VSD darbe ne
mato ir prezidentas, kuris tikrai keis
tai ieško tinkamos naujojo VSD vado
vo kandidatūros. Susidaro įspūdis, 
kad pagrindinis reikalavimas nauja
jam VSD vadovui - artimos sąsajos su 
skandalinguoju premjero padėjėju Al
binu Januška. Tačiau ar tai nereiš
kia, kad VSD liks pasmerkta nau
jiems skandalams? 

Absoliuti dauguma Lietuvos poli
tikų diskusijose sutaria, kad VSD po 
A Pociaus turėtų būti iš esmės ki
tokia institucija, nepolitizuota ir ne
susijusi su kokia nors viena politine 
ar ekonomine grupe. Tačiau, kai pe
reinama nuo žodžių prie darbų, susi
daro įspūdis, kad nemaža dalis politi
kų vis dar svajoja apie tokį VSD va
dovą, kurį galėtų valdyti. 

Socialdemokratai persigrupuoja 

Algirdas Brazauskas aiškiai pa
reiškė, kad nebesiruošia vadovauti 
socialdemokratų partijai. Toks pa
reiškimas nutildė tuos, kurie vis dar 
tikėjosi, jog pavyks įkalbėti A. Bra
zauską pasilikti ir tokiu būdu sudė
tingas persigrupavimas socialdemok
ratų viršūnėse bus atidėtas bent ku
riam laikui. A. Brazausko vadovavi
mo pabaiga - didžiulis išbandymas 
socialdemokratams. Nei Gediminas 
Kirkilas, nei Juozas Olekas, nei Al
girdas Butkevičius, nei Vytenis An
driukaitis neturi tokio autoriteto par
tijos viduje. Visi jie susiję su tam tik
romis grupuotėmis partijoje ir turi 
aršių kritikų. Tiesa, šiandien beveik 
nekelia abejonių, jog kitu socialde
mokratų vadovu taps būtent G. Kir
kilas. Jį, kaip įpėdinį paminėjo, A. 
Brazauskas, jis užima svarbiausias 
pareigas valstybės gyvenime, be to 
turi didelę įtaką Lietuvos žiniasklai-
dai. Tuo galima buvo įsitikinti, kai 
praėjusią savaitę pasipylė kritiniai 
tekstai apie rimčiausią premjero kon
kurentą - Krašto apsaugos ministrą 
J. Oleką. 

Tai, kad įtakingiausi maišti
ninkai socialdemokratų partijos vidu
je buvo numalšinti, liudija ir šios par
tijos tarybos posėdis. Taryba nepaša
lino, kaip prognozuota, Algirdo Pa
leckio iš partijos, tačiau pastarojo 
oponentai pasiekė kur kas svarbesnę 
pergalę - pakirpo jam politinius spar
nus. Jei A. Paleckis būtų pašalintas, 
jis galėtų tikėtis dalies socialde
mokratų užuojautos bei paramos. 
Dabar gi jis paliktas partijoje be tei
sės du metus aktyviau dalyvauti par
tinėje veikloje. Sutikdamas su to
kiomis sąlygomis, A. Paleckis pripaži

no savo politinį pralaimėjimą. Vargu 
ar jį kompensuos išlaikytas Vilniaus 
vicemero postas. Tuo labiau, kad jis 
privalės atsisakyti Vilniaus socialde
mokratų skyriaus vadovo vaidmens. 

Kokią įtaką procesai social
demokratų partijos viduje turės vi
sam Lietuvos politiniam gyvenimui? 
Apie tai aiškiau galima bus spręsti tik 
po socialdemokratų suvažiavimo, 
kuris įvyks netrukus. Jau dabar gali
ma teigti tik tai, kad G. Kirkilas eilinį 
kar tą įrodė esąs puikus vidinių 
susirėmimų strategas. Visgi didžiau
sias iššūkis partijai, kuriai jis va
dovaus, nėra vien tik nesuskilti, bet 
pagaliau atrasti savąją tapatybę. La
bai tikėtina, kad tie socdemai, kurie 
pasigenda nuoseklios kairiosios so
cialinės politikos, persigrupavę vėl 
kibs partinei vadovybei į atlapus. Be 
to išlieka reali grėsmė, jog kitos parti
jos gali užimti kairį flangą politinia
me gyvenime ir ilgalaikėje perspekty
voje tai gali turėti apverktinas pasek
mes LSDP 

Tėvynės sąjunga prieš Rusiją 

Tėvynės sąjunga paskelbė Rusi
jos įtakos Lietuvoje mažinimo planą. 
Sunku nesutikti su pagrindiniu jo 
teiginiu, kad turime realistiškai ver
t inti situaciją, stebėti Rusijoje vyks
tančius procesus ir adekvačiai į juos 
reaguoti. 

Kita vertus, keliasdešimties 
punktų dokumente sunku atrasti tik
rai naujų pasiūlymų, apie kurios jau 
daugybę kartų nebuvo kalbėta. Gal 
todėl kai kurie žurnalistai pradėjo 
akcentuoti, kad svarbiausias konser
vatorių pasiūlymas - rinkti preziden
tą Seime. 

Tačiau patys dokumento rengėjai 
pripažįsta, kad didžiausia problema -
ne vienokia ar kitokia rinkimų tvar
ka, bet žmonių nusivylimas valstybe, 
demoralizuojantis skurdas ir suvešė-
jusi korupcija. Konservatoriai, regis, 
taikliai įvardija svarbiausius politi
nių ligų, kamuojančių Lietuvą, simp
tomus, deja, nepateikia konkretaus 
recepto, kaip gydyti pačią ligą. 

Šia prasme šis konservatorių do
kumentas tegali būti vertinamas kaip 
pretekstas diskusijai, bet ne kaip la
bai vertingos įžvalgos, apibendrinan
čios gilią diskusiją. Tai geriau nei nie
ko, tačiau šiandien svarbiau ne tik 
kalbėti apie Rusijos pavojus, bet imtis 
konkrečių priemonių, bandant juos 
mažinti. 

Pavyzdžiui, pagaliau įsteigti Ru
sijos institutą, kuris nuosekliai anali
zuotų šioje valstybėje vykstančius 
procesus. 

Tokio pobūdžio institutai veikė 
Vakarų valstybėse „šaltojo" karo me
tu. Deja, vėliau išnyko, esą kaip at
gyvena. Deja, Rusija vis labiau pana
šėja į Sovietų Sąjungą, taigi, būtina 
prisiminti ir kažkada sėkmingai vei
kusius priešnuodžius. 

Julija Ritčik sakė neb i jan t i l ietuvių reakci jos 

Julija Ritčik. 
Eltos nuotr 

Vilnius, gegužės 14 d. (ELTA) 
— Vėlų sekmadienio vakarą į Lietu
vą grįžo Lietuvos atstovai „Eurovi-

zijoje" — 21-ąją vietą konkurse užė
musi grupė ,,4Fun". 

,.Daugiau repeticijų nebebus!" — 
Helsinkio ,,Hartwall" arenos užkuli
siuose pasibaigus „Eurovizijos" fina
lui džiaugsmingai šūktelėjo Lietuvos 
delegacijos vadovas Jonas Vilimas. 
Lietuvius išvargino Helsinkyje pra
leista savaitė ir nuolatinės repetici
jos, tačiau jos padėjo tiesioginės 
transliacijos metu scenoje pasirodyti 
sklandžiai. Dėl to džiaugėsi ,,4Fun" 
dainininkė Julija Ritčik, visai ne-
sisielojanti, kad užėmė vieną paskuti

nių vietų konkurse. Ji sakė nebijanti 
ir lietuvių reakcijos. 

„Pasirodymas pavyko daug ge
riau nei per repeticijas. O aukštos 
vietos užimti nelabai ir tikėjomės. 
Yra taip, kaip yra. Svarbiausia — pa
darėme viską, ką galėjome, ir ne
reikia graužtis dėl klaidų", — sekma
dienį Helsinkio oro uoste laukdama 
lėktuvo Eltai sakė dainininkė. 

Lietuvių komanda „Eurovizijoje" 
iškart po finalo trumpam užsuko į 
baigiamąjį vakarėlį, bet ten ilgai ne
užsibuvo. Viešbutyje lietuviai dar va

karojo su kaimynais latviais — gru
pės „Bonaparti.lv" nariais. Šie, kon
kurse užėmę tik 16 vietą, buvo kiek 
nuliūdę, bet dėkojo lietuviams už 
skir tus 10 balų. „4Fun" iš kaimynų 
gavo taip pat 10 balų. Lietuvius balų 
pranešėjas iš Latvijos tiesioginiame 
eteryje net pavadino „broliukais". 

Tarp šių metų „Eurovizijos" pir
mųjų vietų laimėtojų nėra nė vienos 
Vakarų valstybės. Sąrašo gale atsi
dūrė net gausiausiai konkursą finan
suojančios Vokietija, Prancūzija, Di
džioji Britanija ir Ispanija. 

http://�Bonaparti.lv
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Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS l\n\ų agentūrų pranešimais) 

C. Rice Maskvoje mėgina gerinti 
JAV ir Rusijos santykius 

Condoleezza Rice. 

Maskva, gegužės 14 d. (AFP/ 
BNS) — JAV valstybės sekretorė 
Condoleezza Rice pirmadienj atvyko į 
Maskvą, kur susitiks su aukščiausiais 
Rusijos pareigūnais ir bandys sustab
dyti dramatišką JAV ir Rusijos santy
kių blogėjimą. 

C. Rice pirmadienį pietavo su 
premjero pirmuoju pavaduotoju Ser
gejumi Ivanovu. Antradienį ji susi
tiks su prezidentu Vladimiru Putinu. 

S. Ivanovas, kuris yra atsakingas 
už karinį-pramoninį ekonomikos sek
torių, laikomas žmogumi, galinčiu po 
rinkimų kitų metų kovą pakeisti V 
Putiną. 

C. Rice vizitas vyksta tokiu metu, 
kai jaučiamas didžiausias įtampos 
tarp Rytų ir Vakarų padidėjimas nuo 
prezidento George'o W. Busho atėji
mo į valdžią prieš šešerius metus. Iš 
dalies tai įvyko dėl NATO plėtros į 
buvusį sovietinį bloką, JAV planų dis
lokuoti centrinėje Europoje priešra-
ketinio skydo elementus, JAV kriti
kos V Putino atžvilgiu ir Kremliaus 
nepritarimo planams dėl Serbijos Ko-
sovo provincijos nepriklausomybės. 

JAV ir Lenkija pirmadienį turi 
pradėti oficialias derybas dėl planų 
kuriant priešraketinį skydą, kuriam 
Rusija griežtai nepritaria, dislokuoti 

Lenkijos teritorijoje 10 raketų gaudy
tuvų. 

Rusų laikraštis „Kommersant" 
pirmadienį rašo, kad Maskva ir Va
šingtonas prarado tarpusavio pasiti
kėjimą ir kad dabar amerikiečiai ir 
rusai vertina vieni kitus kaip grėsmę. 

„Nėra prasmės tikėtis kokių nors 
persilaužimų, — rašoma straipsnyje. 
— Savo dabartine kelione į Maskvą 
Rice pradeda naują santykių fazę. 
Kaip SSSR laikais, Vašingtonas va
dovausis 'strateginės kantrybės' dok
trina, kai kalbama apie Maskvą". 

Įtampos padidėjimas buvo aki
vaizdus nuo vasario, kai V Putinas 
sakydamas kalbą Miunchene apkalti
no Jungtines Valstijas siekiu domi
nuoti pasaulinėje arenoje ir primesti 
savo nuostatas kitoms šalims. 

Įtampą dar labiau padidino pra
ėjusią savaitę per Antrojo pasaulinio 
karo pabaigos metines V Putino pa
sakyti žodžiai, kad „mūsų dienomis 
... naujose grėsmėse, kaip ir Trečiojo 
Reicho laikais — vis tas pats žmogaus 
gyvybės paniekinimas, tos pačios pre
tenzijos į išskirtinumą pasaulyje ir 
diktatą". 

Kai kas Vašingtone šiuos žodžius 
interpretavo kaip JAV politikos prily
ginimą Trečiajam Reichui. 

Klimato kaita sukels migraciją 
Londonas , gegužės 14 d. 

(Alfa.lt) — Nauja organizacijos 
„Christian Aid" ataskaita skelbia, 
kad milijardas žmonių - vienas iš sep
tynių Žemės gyventojų - gali būti pri
versti palikti savo namus per arti
miausius 50 metų klimato kaitai gili
nant jau dabar rimtą migracijos kri
zę, rašo „The Guardian". 

v 

Sis dokumentas, pagrįstas nau
jausiais Jungtinių Tautų duomenimis 
apie planetos demografines ir klima
to kaitos tendencijas, akcentuoja, kad 
dėl konfliktų, didelės apimties vysty
mo projektų ir plintančio gyvenamų
jų sąlygų prastėjimo šimtams mi
lijonų žmonių teks palikti savo na
mus. Labiausiai bus paveikti Arti
mųjų Rytų, pietinės Azijos ir aplink 
Sacharos dykumą esančių valstybių 
gyventojai. 

Pasak šios labdaros organizaci
jos, pasaulis jau dabar susiduria su 
didžiausia priverstine žmonių mig

racija. „Priverstinė migracija dabar 
yra pati didžiausia grėsmė, su kuria 
susiduria varganos valstybės, - sakė 
ataskaitos autorius Johnas Davi-
sonas. - Klimato kaita yra didžiulis, 
gąsdinantis nežinomasis šioje lygty-
je " . 

Apie 155 mln. žmonių jau yra pa
likę savo namus dėl konfliktų, gamti
nių katastrofų ir vystomųjų projektų. 
Sis skaičius gali būti papildytas dar 
850 mln., nes vis daugiau žmonių su
sidurs su vandens stygiaus, jūros ly
gio kilimo, dirbamos žemės mažėjimo 
ir bado problemomis. 

Sis dokumentas remiasi paskuti
ne JT Tarpvyriausybinės klimato kai
tos komisijos (IPCC) ataskaita, kurio
je buvo patvirtinta, kad iki 2080 me
tų nuo 1,1 iki 3,2 mlrd. žmonių su
sidurs su vandens trūkumo proble
ma, 200-600 mln. badaus, o nuo 2 iki 
7 mln. bus priversti palikti savo na
mus dėl pakrančių potvynių. 

EUROPA 

REIKJAVIKAS 
Islandijos premjero Geiro Haar-

de centro dešiniųjų Nepriklausomy
bės partija per savaitgalį vykusius vi
suotinius rinkimus gavo daugiausiai 
balsų, tačiau dar neaišku, ar jo koa
licinė vyriausybė liks valdžioje. Ne
priklausomybės partija šeštadienį su
rinko 36,6 proc. balsų, bet parama jos 
koalicijos partnerei Pažangos partijai 
sumažėjo iki 11,7 p roc , rodo galuti
niai rezultatai. Šios dvi partijos Is
landiją drauge valdė pastaruosius 16 
metų, per kuriuos šalis tapo viena 
turtingiausių pasaulio valstybių. Jų 
abiejų iš viso surinkti 48,3 proc. bal
sų atitinka 32 vietas parlamente — 
minimalią persvarą 63 vietų Altinge. 

TALINAS 
Estijos policija šeštadienį sulaikė 

du asmenis, kurie galėjo prisidėti 
prie Rusijos piliečio Dmitrijaus Gani-
no nužudymo per masines riaušes 
Taline balandžio 26 dieną. Kol kas nė 
vienam iš sulaikytųjų kaltinimai dėl 
D. Ganino žmogžudystės nepateikti, 
nurodė prokuratūros spaudos tarny
ba. Laikraštis „Postimees" pirmadie
nį pranešė, kad sulaikyti vyrai yra 
rusakalbiai, maždaug 25-30 metų 
amžiaus. 20 metų D. Ganinas peiliu 
buvo sužalotas naktį į balandžio 27 
dieną per masinius neramumus, ku
rie kilo dėl Estijos vyriausybės spren
dimo pradėti kasinėjimus sovietinių 
karių palaidojimo vietoje Talino cen
tre ir perkelti į kitą vietą jų atmini
mui pastatytą paminklą. 

VARŠUVA 
Politinę sumaištį Lenkijoje su

kėlė praėjusį penktadienį Konstitu
cinio teismo paskelbtas sprendimas, 
jog kelios dešimtys Liustracijos įsta
tymo straipsnių prieštarauja konsti
tucijai, todėl jį reikėtų pakeisti. Teis
mui priėmus tokį sprendimą, žlugo 
valdančiosios koalicijos sumanymas 
surengti liustraciją, kuri būtų taiko
ma beveik 700,000 Lenkijos gyvento
jų. Dienraščio „Dziennik" užsakymu 
atlikta Visuomenės nuomonės tyri
mo biuro apklausa parodė, jog 49 

iwn?k 

proc. lenkų sutinka su Konstitucinio 
teismo sprendimu. Tiek pat apklaus
tųjų mano, jog Tautos atminties ins
ti tuto archyvai turėtų būti atviri vi
siems, išskyrus privačią ir intymią 
informaciją. 

AZIJA 

ISLAMABADAS 
Nežinomi užpuolikai pirmadienį 

įsiveržė į Aukščiausiojo Teismo aukš
to rango pareigūno Syedo Hamido 
Razos namus Islamabade ir jį nušo
vė. Smurtas Pakistane yra suintensy-
vėjęs dėl šio Teismo pirmininko įga
liojimų sustabdymo. S. H. Raza buvo 
nužudytas priešaušriu, kelios valan
dos prieš tai, kai Teismas pradėjo 
svarstyti kaltinimų jo pirmininkui If-
t ikharui Muhammadui Chaudhry 
teisėtumą. Tik pradėjęs posėdį, Teis
mas paskelbė pertrauką iki antradie
nio, nes dėl šališkumo rizikos atsista
tydino vienas teisėjas, kurį reikia pa
keisti. 

PIETŲ AMERIKA Į 

SAN PAULAS 
Popiežius Benedįktas XVI sek

madienį išvyko iš Brazilijos, kur lan
kėsi siekdamas sustiprinti Katalikų 
Bažnyčią šiame tradiciniame jos bas
tione ir akcentuoti krikščioniškas 
vertybes. Tikėdamasis pakeisti pa
dėtį, kuri susidarė milijonams tikin
čiųjų perėjus į protestantiškas Baž
nyčias ar išvis atsisakius religijos, po
piežius ragino Lotynų Amerikos gy
ventojus ,,būti ištikimais sekėjais" 
tam, kad jie būtų „drąsūs ir naudingi 
misionieriai". 

ARTIMIEJI RYTAI 

GAZA 
Palestiniečių premjeras Ismailas 

Haniyeh pirmadienį priėmė savo vy
riausybės vidaus reikalų ministro at
sistatydinimo pareiškimą, sakė vie
nas ministrų kabineto pareigūnas. 
Tokį žingsnį Hani ai Qawasmi žengė 
suintensyvėjus palestiniečių judė
jimų „Hamas" ir „Fatah" tarpusavio 
kovoms, kurios vėl privertė nuogąs
tauti dėl pilietinio karo. H. ai Qa-
wasmi šie besivaržantys judėjimai 
pasirinko kaip kompromisinį kandi
datą į vidaus reikalų ministrus. 

1-800-775-SEND 
www.aiIanticexpresscorp.com 
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Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave 8ridgeview, IL 60455 Tel. 7 708-S99-9680 
fax. 1 708-599-9682 Tel. ? 800-77S-7363 

http://Alfa.lt
http://www.aiIanticexpresscorp.com
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
HARTFORD, CT 

/ / BERŽELIS" PRADĖJO 
36-SIUS METUS 

DANA GRAIAUSKIENE 

Balandžio 28 dieną Hartford 
„Berželio" taut inių šokių grupė 
atšventė 35-erius savo veiklos metus. 
Sukaktuvinė šventė įvyko šv. Trejy
bės parapijos salėje, Hartford Lietu
vių Bendruomenės veiklos centre. 
Svečiai rinkosi gerokai dar prieš kon
certo pradžią, 6:30 vai. v., ir ieškojo 
jiems paskirtų vietų prie gražiai pa
puoštų stalų. Stalus puošė gyvos gė
lės, buvo padėta programa ir stalo 
įrankiai, surišti rožiniu kaspinėliu. 
Kvepėjo rimta vakariene po progra
mos. O kiek to jaunimo, jaunimėlio 
po salę sukinėjosi. Tai „Berželio" 
šokėjai iš vyresnių ir jaunių grupės, 
apie trisdešimt jaunuolių, neskaitant 
svečių. Salėje vyravo įprasta tvarka. 
Salės kairėje jau buvo įsitaisęs vakaro 
šokių muzikantas Stasys Telšinskas 
ir tikrino savo aparatūrą. Kitame sa
lės gale, „visagalėje'' virtuvėje sukosi 
vakaro šeimininkė Alvija Kelmis-
kienė/ Jos skanius pietus valgėme ir 
gardžiavomės jais vėliau. 

Kas tas „Berželis"? Tai 1972 me
tais Dalios Dzikienės įsteigta tau
tinių šokių grupė. Dalia Dzikienė -
nepaprasto darbštumo ir sugebėjimų 
moteris, jaunimo subūrėja. Grupė da
lyvavo septyniose Taut in ių šokių 
šventėse ir Rytinio pakraščio šokių 
šventėje 1981 metais. Lietuviams ir 

nelietuviams „Berželis" yra šokęs dau
giau nei 300 kartų. Gastroliavo aplin
kinėse valstybėse, 1994 metais šoko 
Lietuvoje vykusioje Dainų šventėje. 
Vadovei padėjo šokėjas Jonas Kodis, o 
dabar jos padėjėja-mokytoja yra Asta 
Nenortienė. Dalia Dzikienė su lietu
višku šokiu susipažino New York, Jad
vygos Matulaitienės šokių grupėje. 

Bet grįžkime atgal į salę. Dabar 
pats laikas paminėti, kad programą 
paįvairino ir kita meno grupė -
„Sodžius" iš netolimo New Britain. 
Sią grupę įsteigė ir jai vadovauja 
Raimonda Jalinskienė. Joje dainuoja 
devyni asmenys, naujakuriai iš New 
Britain ir aplinkinių miestelių. So
džius a capella sudainavo šešias dai
nas: „Dainų dainelę", „Anoj pusėj 
Dunojėlio", „Bernelių maršas", Auš
ta aušrelė", „Augo kieme uoselis" ir 
„Sugrįžau". Vakaro jubiliatai sušoko 
dešimt šokių, kelis šokius atliko jau
nių grupė, tai buvusių „Berželio" 
šokėjų atžalynas. Šokiai buvo: „Ke
purinė", „Žilvitis", „Karklai", „Sėjau 
rūtą", „Kanapė", „Blezdingėlė", „Bi
tu tė pilkoji", „Žiogelis", „Dzūkų 
polka", „Leliūnų kadrilis" ir pabaigo
je - „Gyvataras". Programa buvo la
bai šiltai priimta ir įvertinta, tikras 
džiaugsmas besidomintiems Lietuvos 
kul tūra ir tradicijomis. Programos 
dalyviai - tai kelių kartų ir bangų 
„mišinys", jame buvo ir lietuviškai 

Tautinių šokių grupė „Berželis". 

nekalbančių, tačiau širdyse mylinčių 
ir gerbiančių Lietuvą. 

Pasibaigus meninei programai 
Dalia Dzikienė buvo perjuosta lietu
viška juosta, kurią dovanojo New 
Britain Lietuvių Bendruomenė, va
dovaujama Irenos Leiberytės-Belan-
ger. Ji pasveikino Dalią ir palinkėjo 
sėkmės tęsiant puikų darbą su jau
nimu. Dalia savo ruožtu jai padėkojo 
ir pristatė visus šokėjus, didesnius 
bei mažesnius. Kaip buvo puiku 
matyti jų džiaugsmingus veidus. Sa
lėje visa tai stebėjo daug giminių -
tėveliai, seneliai, tetos, dėdės ir drau
gai. Aplinka buvo gyva, laiminga. 

Šokėjai buvo pavaišinti pietumis, 
bei kavute su saldumynais. Ponų Liū
džiu padovanotos raguolis ir Alvijos 
iškeptas skruzdėlynas dingo bema
tant. Bet jaunimo darbas dar nesi
baigė, jie sukinėjosi aplink stalus, 
platino laimėjimo bilietėlius. 

„Berželio" šokėjai nori ateinan
čiais metais dalyvauti XIII išeivijos 
tautinių šokių šventėje, tam reikia 
surinkti lėšų. Stasys Telšinskas mu-

Sauliaus Dziko nuotr. 

zikavo šokantiems. Kol svečiai už
kandžiavo, o vyresnieji šokėjai atli
kinėjo savo pareigas, jauniai su savo 
draugais suko ratelius. Iš žiūrovų 
Viktoras Kogelis, Hartford Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas pirmas 
išėjo šokti, duodamas pavyzdį ki
tiems. Netrukus salėje ir kiti sukosi 
tango, valsų ir polkų ritmu. Jauni
mas labai mėgsta ratelius, tad Stasys 
išpildė ir jų norus. Tokiame didelia
me sambūryje vis atsiranda kokių 
nors progų. Buvęs šokėjas, o dabar 
trijų šokėjų tėvas, Romas Zabulis 
šventė savo gimtadienį, todėl visi 
sugiedojome ilgiausių metų. Irena ir 
Saulius Dzikai, taip pat buvę šokėjai 
ir dviejų jaunių šokėjų tėvai, buvo 
pasveikinti 17 metų vedybinės sukak
ties proga. Irena ir Saulius energin
gai pašoko jų mėgiamą polką. 

Sveikiname „Berželio" šokėjus, 
jų vadovę Dalią Dzikienę už tuos 
ilgus darbštumo metus. 

TORONTAS, KANADA 

TORONTO „ATŽALYNO" 
VAKARAS „PAVASARIO MĮSLĖ" 

Gegužės 5 d., šeštadienį, įvyko 
Toronto lietuvių namų ir „Atžalyno" 
kultūrinio meno ir taut inių šokių 
grupės vakaras „Pavasario mislė". 
Programos pirmoje dalyje buvo šoka
mi tautiniai šokiai, antroje — retro 
šokiai, kuriuos atliko „Atžalyno" šou 
grupė „Tarp kitko". Šokių grupės ir 
„Tarp Kitko" grupės meno vadovas 
— choreografas Icht iandras 
Urniežius, vaikų grupės mokytoja — 
Alma Pacevičius. Pirmoje dalyje buvo 
sušokta keletas šokių, kuriuos atža-
lyniečiai šoks šią vasarą liepos mė
nesį 6 d. įvyksiančioje Dainų šventės 
šokių dienos programos metu Kau
ne. 

„Atžalyno" tinklalapyje http:// 
virww.atzalynas.ca/ galima rasti 
fotoalbumą bei nuotraukas iš įvairių 
„Atžalyno" programų bei išvykų. 

* * * 

„Atžalynas" įsikūrė 1971 m. 
2006 m. gruodžio 23 d. - sausio 7 d. 
grupė sėkmingai gastroliavo Aust
ralijoje. Gruodžio 2 d. Toronto „Atža
lynas" ir „Gintaras" kartu pasirodė 
su Hamiltono „Gyvataru". „Atžaly
ne" šoka Lietuvoje (vadovas yra iš Klai
pėdos) bei Kanadoje gimusieji lietu
viai bei vienas šokėjas, italų kilmės 
kanadietis, kurio žmona lietuvė. 

Ramune Kubiliute 
Toronto . .Atžalyno" vadovas Icht iandras Urniežius ir . .Gintaro" vadovas 
Romas Jonusonis. 

. Atza lvno" šokėjai . 
Kalba ..Atžalyno" valdybos p i rmin inkas Rimas Pečiulis. 

Visos nuotraukos Ramunės Kubiliūtės 

http://
http://virww.atzalynas.ca/
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS Akių ligos 

Kaip išvengti mėšlungio 
naktimis? 

Kartais mus vargina blauzdų ir 
kaklo raumenų mėšlungis. Kodėl jis 
atsiranda ir kaip jį gydyti? Tam reikia 
žinoti, kokios yra dažniausios mėš
lungio atsiradimo priežastys. 

Nervinė į tampa 

Tai bene dažniausia mėšlungio ir 
spazmų atsiradimo priežastis, tačiau 
prisimename ją, deja, retai. Dieną 
tenka nervuotis, tramdyti save ir 
savo emocijas, o naktį, nepriklauso
mai nuo mūsų norų, prislopinta įtam
pa ir nerimas primena apie save siųs
dami kojoms signalą judėti, sukelda
mi blauzdų bei pėdų spazmus. 

Kaip gydyti? Liaudies medicina 
rekomenduoja prieš miegą gerti šilto 
pieno su medumi, o šiuolaikiniai 
dietologai — kasdienį meniu papil
dyti trimis bananais ir sauja migdolų, 
nes juose yra magnio, mažinančio 
stresą ir raumenų spazmus. 

Nepatogi avalynė 

Bet kokia ankšta arba nepatogi 
avalynė gali sukelti mėšlungį. Tačiau 
dažniausia pėdų spazmų atsiradimo 
priežastis yra be užkulnių basutės, 
kurias nuolat reikia prilaikyti stipriai 
prispaudus pirštais, arba bateliai 
neįprastai aukštais kulniukais. 

Pėdų raumenis dažniausiai trau
kia tuomet, kai nusiauname batelius: 
tada raumenys „negali patikėti at
gauta laisve" ir niekaip negali atsi
palaiduoti. O naktį pėdų raumenis 
dažniausiai traukia dėl sutrikusios 
kraujotakos. 

Kaip gydyti? Vaikščioti apsiavus 
patogią avalynę, o aukštakulnius 
batus persiauti ir avėti tik darbe. 

Šalti i š 

Sušalus dažniausiai drebama 
nuo šalčio todėl, kad raumenys, 
stengdamiesi išskirti kuo daugiau 
šilumos, pradeda labai dažnai susi-
traukinėti. Drebėjimas esant stip
riam fiziniam krūviui kartais pereina 
į ilgalaikį skausmingą mėšlungį, pa
vyzdžiui, taip dažnai nutinka plau
kikams, kuriems ilgai tenka būti šal
tame vandenyje. 

Paprastai koją ir kaklą sutraukia 
dėl reflekso šąlant įtraukti galvą į 
pečius. 

Kaip gydyti? Jeigu esate iš pri
gimties jautrūs šalčiui, stenkitės 
apsirengti šilčiau ir nesimaudykite 
šaltoje jūroje vieni. 

Nuovargis 

Ilgai padirbus kompiuterio klavi
atūra, sutrinka plaštakų kraujotaka 
ir raumenų maitinimas, tad ima 
traukti rankų plaštakas. 

Kaip gydyti? Padeda šildantys 
parafino kompresai, šiltos ramunėlių 
vonelės. Dirbdami prie kompiuterio 
kas valandą darykite pertraukas ir 
masažuokite rankas nuo pirštų ga
liukų iki dilbio vidurio. 

Kalcio t rūkumas 

Kalcis perduoda nervinį signalą 
raumenims ir priverčia visus jų audi
nius vienu metu susitraukinėti ir 
greitai atsipalaiduoti. Kai jo trūksta, 

raumenys negali atsipalaiduoti. Tuo
met mėšlungis atsiranda esant netgi 
nedideliam fiziniam krūviui arba 
kokiai nors nepatogiai kūno padėčiai 
— kojas, kartais strėnas, pilvo rau
menis sutraukia rytinės mankštos 
metu. 

Kaip gydyti? Valgykite produktų, 
kuriuose gausu kalcio: kieto sūrio, 
riešutų, špinatų, taip pat papildomai 
vartokite kalcio preparatų. 

Skysčių trukumas 

Visi mikroelementai ir gliukozė, 
atsakingi už gerą raumenų darbą, 
patenka į juos jau ištirpę. Įsitempę 
raumenys, negaudami vandens, „ba
dauja" ir nenori mums paklusti, todėl 
elgiasi taip, kaip nori. Dažniausiai 
mėšlungis dėl šios priežasties vargina 
aktyviai sportuojančius ir patirian
čius didelius fizinius krūvius žmones. 

Kaip gydyti? Padės negazuoto 
mineralinio vandens vartojimas. Ja
me būtinai turi būti magnio, kuris 
yra pirmoji mėšlungio profilaktikos 
priemonė. Būtina valgyti razinų ir 
džiovintų abrikosų — juose taip pat 
yra daug kalio, kuris ląstelėse sulaiko 
vandenį. 

Hormonų pusiausvyros 
sutr ikimas 

Antrojoje menstruacinio ciklo 
pusėje organizmas gamina daug pros-
toglanidų — ląstelių fermentų, kurie 
„įsako" gimdai susitraukti. Kartu jie 
sukelia visų raumenų spazmus. Jie 
dažniausiai prasideda iki mėnesinių 
likus 5-7 dienoms. Naktį nubundama 
nuo kojų mėšlungio. Taip pat vargina 
išsipūtęs pilvas bei diegliai. 

Kaip gydyti? Vakare patartina 
pagulėti karštoje vonioje su aroma
tinėmis rozmarino žolelėmis, kurios 
reguliuoja moteriškų hormonų pu
siausvyrą. 

Nepatogus patalai 

Tai sukelia stiprią ir ilgai trun
kančią įtampą kaklo ir krūtinės 
stuburo srityje. Dėl nepatogaus gu
lėjimo lovoje ryte atsikeliama su 
skaudama galva ir kaklu, kurį geriau
siu atveju galima pasukti tik į vieną 
pusę. 

Kaip gydyti? Kaklo skausmus 
sumažins aspirinas, o masažas ats
tatys kraujotaką. Atkreipkite dėmesį 
į pagalvę, ant kurios miegate, — ji 
neturi būti kieta kaip akmuo. Čiužinį 
rinkitės vidutinio kietumo, kad jis 
įdubtų nuo jūsų svorio, ir miegant 
raumenys nebūtų įsitempę kaip sty
gos. 

Je igu sutraukė koją 

Tokiu atveju koją reikėtų stipriai 
patraukti į save — iš pradžių labai 
skaudės, tačiau vėliau mėšlungis 
praeis. Kai kuriems žmonėms nak
tinių spazmų metu užtenka tik at
sisėsti ant lovos krašto ir nuleisti 
kojas ant grindų. 

Kada reikia kreiptis į gydytoją? 
Jeigu mėšlungis kamuoja kasdien 
arba kasnakt, nes tai gali būti susiję 
su stuburo arba kraujagyslių ligomis. 

„Savaitė" 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

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

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

EUGEJC C DECKER, DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvartys dantis už prienamy kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arta fetuviškaL 
4647 VV. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 L VVashington, Sufte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TBffl DALUS PRUNSKiS, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

EJk Groue: 847-718-1212 
www.I l l ino lspaln.com 

VITAMINŲ IR MINERALŲ NAUDA 
Atkelta iš 2 psl. 
Tada jie neįpras į besaikį girta

vimą — tuo jau dabar lietuviška stu
dentija pralenkia visus kitus svetim
taučius. Ne valgiai ir gėrimai tegul 
būna mūsų bendravimo ryšys, o vien 
geri darbai ir pasididžiavimas jais 
tegul džiugina visų mūsų širdis. Im
kime gerais darbais, o ne braškan
čiais skrandžiais džiaugtis. Mūsų val
giai turi būti sveiki, patraukliai pa
ruošti, įvairūs ir ne per gausiai pa
tiekti. 

Jie turi būti suvalgomi neužkan
dant cigarete ir neužgeriant degtine. 
Sveikai paruoštas maistas yra higie
niškas maistas —jis yra sveikas kiek
vienam. Jis turi būti kiekvieno lietu
vio būtinybė, nors ir kažin kaip kata
likiškos spaudos puslapiai iš šio svei
ko, higieniško maisto šaipytųsi. Jau 
pakankamai krikščionys prisišaipė 
vieni iš kitų, kol kartuvės visiems pri
artėjo. Tik mirtinos valandos akivaiz
doje tokie ir panašūs nevykėliai iš 
Martyno Liuterio liovėsi šaipytis. Jie 
liausis ir iš sveiko maisto, iš sueigų 
bei svaigalų — rūkalų besišaipę, kai 
žmonės susipras ir jiems už niekdar-
bius gražių neneš. Mums su tokiais 
nepakeliui — mes maitinkimės tinka
mai ir elkimės padoriai ne vien vargo 
— nelaimių — ligų prispausti, bet per 
visą savo gyvenimą. Tinkama mityba 
padės mums sveikata džiaugtis net 
gilios senatvės sulaukus. Svaigalų ir 
rūkalų iš savo pastogės išvarymas 
atneš mums tikrą laimę. Tada mūsų 
vaikai neišaugs narkomanais ar pa
laidūnais. Tik žiūrėkime, kas darosi 
čionykščiuose universitetuose — juk 
ten mokosi mūsų jaunuomenė. Ištvir
kavimas, narkotizavimasis, girtavi
mas pasibaisėtinas, o juk studentija 
yra krašto ateitis. 

Atgimkime sveikam gyvenimui, 
tinkamai mitybai. Baltymų, krakmo-
lingų medžiagų, riebalų, vitaminų, 
skysčių ir mineralų — druskų visada 
vartokime su maistu — tik su įvairiu 

Skelbimų skyriaus 
U& 1-773-585-9500 

maistu ir ne per gausiai. Geras mais
tas turi būti skanus, lietuviškas ir 
gražiai patiektas. Sveiko dienos da
vinio pavyzdys gali būti, pavyzdžiui, 
toks: pieno ar jo gaminių per dieną 1-
2 puodeliai. Mėsos, žuvies ar paukš
tienos bent kartą per dieną gerai pri
sivalgyti. Žalialapių — salotų, ko
pūstų mažiausiai du kartus per dieną 
valgyti, o bus dar geriau, jei keturis 
kartus žalėsius vartosim. Bulvių bei 
kitų daržovių ar vaisių — mažiausiai 
kartą per dieną pavalgykime, taip pat 
kartą — citrusų vaisių bei pomidorų. 
Duonos ar javų dribsnių 3-4 kartus 
per dieną vartokime. Sviesto ar mar
garino, geriau aliejaus ne daugiau 
kaip du šaukštus per parą suvar
tokime. Darbas, ne per riebus mais
tas ir daug daržovių su baltymais te
būna mūsų sveiko gyvenimo rams
čiai. Taip ar panašiai besimaitindami, 
neturėsime vargo. Būsime atsparūs 
daugeliui ligų, iškęsime šalčius ma
žiau sirgdami, pajėgsime dirbti ar
timui bei visuomenei naudingus dar
bus. Tik liaukimės sena, nesveika 
vaga ėję. Pradėkime vaisių sultimis 
svečius vaišinti, o ne kavute sveikatą 
alinti. Liaukimės koncertus gadinti 
girtavimu. Pradėkime kultūringo ir 
šviesaus saviškio mintimis save tur
tinti ir liaukimės tabako pelenuose 
bei likerio garuose save niekžmogiais 
versti. 

Iš .Kvieslys sveikaton" 
I dalis. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

http://www.Illinolspaln.com
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Jurgos Ivanauskaitės knygos „Draugo" knygynėlyje 
LAIMA APANAVICIENE 

Ant mano rašomojo stalo dvi ne
seniai Anapilin išėjusios Jurgos Iva
nauskaitės knygos: romanas „Mie
gančiųjų drugelių tvirtovė" ir pasku
tinė jos eilėraščių knyga „Odė džiaug
smui". Sunku patikėti, kad Jurgos 
jau nėra, kad nebesulauksime jos 
knygų, neskaitysime rašinių žurna
luose. Kai 2006 m. gruodžio viduryje 
su Jurgos mama Ingrida Korsakaite 
vaikščiojome Pilies gatve, Jurgos išė
jimas atrodė toks netikras, nors jau 
tada I. Korsakaitė pasakė, kad jokios 
vilties nebėra. 

Gyvenime visada būna lemtingų 
sutapimų. Tą dieną mudvi užsuko
me apžiūrėti nuostabios Algimanto 
Švėgždos parodos. To paties Švėgždos 
(jau taip pat iškeliavusio Anapilin), 
kuris kažkada Jurgai siūlė mesti Dai
lės akademiją, kad ,ji (dailės aka
demija — L. A.) nesugadintų to mano 
primityvistinio braižo" (J. I.). Dar bū
dama studente Jurga nebuvo tokia 
kaip visi, ji turėjo savo galvoseną, jai 
,,ši tą dar reiškė dvasingumas" (J. I). 

Būsimoji dailininkė tada nesiry
žo mesti pradėtų studijų, vis dėlto 
baigė dailės mokslus, tačiau jau bū
dama studentė pradėjo spausdintis 
žurnaluose. 

Labai gerai menu jos pirmąjį 
pasirodymą spaudoje. Tuo metu Lie
tuvoje ėjo žurnalas „Nemunas", ku
ris iš kitų skyrėsi ne tik savo forma
tu, bet ir turiniu. Kas menes j laukda
vome jo, nes į jį patekdavo ir tai, kas 
nerasdavo vietos (dėl baimės?) kituo
se žurnaluose. Nepamenu kuriais tai 
buvo metais, bet atsivertusi naujai iš
ėjusi „Nemuno" numerį vienu ypu 
perskaičiau dar niekada negirdėtos 
jaunos rašytojos du apsakymus. Per
skaičiau ir puoliau skambinti drau
gei: 

— Ar turi „Nemuną"? Ten įdėti 
kažkokios Ivanauskaitės apsakymai. 
Perskaityk. 

Jurga Ivanauskaitė 
R. Danisevičiaus nuotr. 

Tokia buvo pažintis su „kažko
kia" Ivanauskaite, kuri savo rašymu 
mane „užkabino". O paskui tų neaki
vaizdinių pažinčių su ja buvo dau
giau. 

Visada sekiau jos kūrybą, kaip 
turbūt daugelis mano laikmečio žmo
nių. Ji buvo nauja, šviežia, kitoniška. 
Ne su visa jos kūryba sutikdavau, 
kartais net stebėdavausi, kaip gali tas 
ar kitas romanas patikti kitiems skai
tytojams, tačiau perskaityti jos kny
gas visada norėdavosi. Mėgdavau ir 
jos straipsnius, nors kaip pati Jurga 
viename interviu yra pasakiusi — 
„žurnalistika man — tik duona. Nors 
yra labai įdomių temų..." 

Pažįstu daug žmonių, kuriems 
visiškai nepatinka J. Ivanauskaitės 
kūryba, bet pažįstu ir tokių, kuriems 
jos kūryba atrodo nuostabi. Kaip sa
koma: „dėl skonio nesiginčijama". 
Tad ir tos dvi knygos, kurios guli ant 
mano darbo stalo, vieniems gali labai 
patikti, kiti visai nenorės jų skaityti. 
Neperšu jų, tačiau noriu pasakyti su
sidomėjusiems, kad jas galite įsigyti 
„Draugo" knygynėlyje. 

„Romaną 'Miegančių drugelių 
tvirtovė' baigiau rašyti stovėdama 
prie kompiuterio, nes atsisėdusi ne
bepajėgdavau atsikelti", — taip apie 
paskutiniojo romano gimimą, kurį iš
leido leidykla „Tyto alba" (Vilnius, 

2005), rašė J. Ivanauskaitė. Tai kny
ga apie prekybą moterimis, apie am
žiaus vidurio krizę ir Apokalipsę. 
„Net ir liūdniausi dalykai kartais iš
spaudžia ne ašarą, o šypseną", — ra
šo Jurga Ivanauskaitė paskutiniame 
knygos viršelyje. 

Na, o paskutinė jos knyga — poe
zijos r inktinė „Odė džiaugsmui" 
(„Tyto alba", Vilnius, 2007), kurios 
pirmas leidimas Lietuvoje buvo iš
pirktas per dieną,— tai tarsi atsi
sveikinimas su visais, kurie lieka šia
pus, tai autorės išgyvenimai ir patir
tys, skausmo ir vienatvės suvokimas. 
Tačiau perskaičius supranti, jog visi 
mes, nors žinome, kad išeisime, de
game gyvenimo geismu. Tokiu geis
mu degė ir Jurga. Ir iškeliavo ji pa
kelta galva, išdidi, supratusi, kad „to
kios pilnatvės kaip šiais metais dar 
niekada nejaučiau. Aš perėjau viską: 
gimimą, tiesiogine prasme mokiausi 
vaikščioti iš naujo, pradėjau mokytis 
bendrauti su žmonėmis. Per tuos me
tus patyriau daug šilumos ir palaiky
mo. Tai buvo nuostabios akimirkos... 
Apie tokį jausmą aš galėjau tik sva
joti". 

Paryčiais, kai skausmų karalius 
su išsipusčiusią karaliene 
pastebės mano dingimą, 
jau skrajosiu anapus, 
negiljotinuota, nesušaudyta, 
nepakarta, nesudeginta ant laužo, 
o tik ramiai ir romiai 
mirus iš meilės. 

„Mirti iš meilės" 

Teskrajoja mus palikusioji ana
pus, o mes skaitysime jos paliktas 
knygas ir kaskart atrasime ją vis nau
ją, nepatirtą. 

Knygas „Miegančių drugelių tvir
tovė" (kaina 22 dol.) ir poezijos knygą 
„Odė džiaugsmui" (17 dol.) galite nu
sipirkti „Draugo" knygynėlyje, 4545 
W. 63rd Street. Chicago, IL 60629. 
Knygas galima įsigyti paštu, pride

dant 9 proc. mokestį, užsisakant IL 
valstijoje. Persiuntimo kaina - 5 dol. 
Persiunčiant daugiau knygų, už kiek
vieną papildomą knygą - 2,5 dol. moke
stis. Prieš perkant prašome paskam
binti administracijai tel. 773-585-
9500. 

tvtrsa iv;w;;:u>,k::uė 

DŽIAUGSMUI 
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Miegančių drugelių 
tvirtovė 

Kiekvienais metais mecenate Marija Remienė organizuoja 
rašinio konkursus Širvintų rajono Musninkų vidurinėje mokyk
loje, kuriuose dalyvauja nemažas būrys šios mokyklos moks
leivių. Ne išimtis buvo ir praėjusieji metai. 2006 m. M. Remienė 
(nuotr. pirma \l kairės) drauge su sesele Margarita Bareikaite 
(penkta iš dešinės) lankėsi Musninkuose, kur susitiko su rašinio 
konkurso dalyviais. 

Spausdiname Šios mokyklos 11 klasės mokinės Justinos 
Vosvliūtės rasini ,.Mano močiutės istori ja". 

MANO MOČIUTĖS 
ISTORIJA 

Mano močiutė Genovaitė Bujo-
kaitė gimė 1934 metais, birželio 4 
dieną, Panevėžio rajone, Lūkščių kai
me. Augo doroje, darbščioje ūkininkų 
šeimoje. Tėveliai Motiejus ir Salo
mėja Bujokai susilaukė septynių vai
kų. Gausi šeima buvo labai darni ir 
vieninga, vaikai padėdavo tėvams 

v 

ūkyje, kuris buvo gana didelis. Seimą 
turėjo 48 hektarus žemės, daug galvi
jų ir arklių, todėl samdė bernus ir 
mergas, pusbernius ir pusmerges. 
Taip anksčiau buvo vadinami samdo
mi jauni žmonės. Didelis ūkis šeimai 
buvo ne tik pragyvenimo šaltinis, bet 
ir užtraukė jiems nelaimę. 

Lietuva po Antrojo pasaulinio ka
ro atsidūrė Rusijos priespaudoje. So
vietai ėmė tremti į Sibirą Lietuvos in
teligentus, tur t ingus žmones, atėmė 
jų turtą. Jie siekė dvigubų tikslų — 
ne tik naikinti lietuvių tautą, bet tu
rėti materialinės naudos (pasisavin
davo ištremtųjų turtą). Tačiau atsira
do tokių šviesios sielos, taurios šir
dies žmonių, kurie išdrįso pasiprie
šinti svetimtaučiams įsibrovėliams. 
Tai partizanai, kurie rizikuodam sa

vo ir savo šeimų gyvybėmis, parodė, 
kad Lietuva dar nepavergta. 

Daug partizanų gyveno mano 
močiutės kaimo apylinkėse. Vienas jų 
vadas — Antanas Maselis — dažnai 
slėpėsi Bujokų šeimoje. Jie mielai pri
imdavo partizanus į savo namus: 
duodavo valgyti, patiesdavo šiaudų, 
kad šie turėtų kur išsimiegoti. „Žai
bas" — toks buvo Antano Maselio 
slapyvardis — turėjo šeimą, kuri nuo
lat gyveno mano močiutės tėvų na
muose. Kitiems jie buvo pristatomi 
kaip tolimi giminaičiai. Kartą parti
zanų vadui būnant namuose, atėjo 
NKVD pareigūnai. „Žaibas" spėjo 
pasislėpti užkrosnyje. Vaikai angą už
kimšo džiovintais jurginų žiedais ir 
žemėmis. Partizanas dar spėjo per
spėti namiškius, kad jei rusai pri
siartintų prie krosnies, šeima atsi
trauktų toliau, nes jis susisprogdins. 
Kovotojai už laisvę niekada nepasi
duodavo gyvi! Tąkart „Žaibo" neap
tiko. Sočiai pavalgę, atvykėliai po 
kokios valandos išėjo. 

Močiutė mena tik vieną atvejį, 
kai partizanas, slapyvardžiu „Lape-
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lis", buvo paimtas gyvas. Stebėtina, 
kad „enkavedistai" jo nenužudė vie
toje, o sužeistą nugabeno į Ukmer
gėje esančią ligoninę. Gydytojai ligonį 
paguldė pirmame aukšte. Nors ligo
ninę saugojo NKVD, „Lapeliui" 
pavyko pabėgti. Jam padėjo seselės ir 
gydytojai, o netoliese jau laukė bend
ražygiai. Partizanai namo keliavo 
trisdešimt kilometrų rogėmis. Ke
lionė buvo sunki, bet pastangos pa
siteisino — namuose laukė džiūgau
janti šeima. O tai partizanui buvo di
džiausias atlygis už skausmą ir patir
tus vargus. 

Naktimis rusai dažnai įsibrauda
vo į Bujokų namus. Tokie apsilanky
mai, laikui bėgant, vis dažnėjo. Kartą 
„enkavedistai" pastebėjo, kad ant sie
nų iškabintuose laikraščiuose Stalino 
akys subadytos adatėlėmis. Mama 
Salomėja bandė paaiškinti, kad gal 
vaikai žaisdami taip netyčia padarė, 
bet jie nesiklausė. Išsivedė tėvą. Po 
kelių parų tėvelis grįžo. Vaikai vos at
pažino savo mylimą tėvelį: jis buvo 
žiauriai sumuštas, ištinęs, kai kur 
matėsi kraujosrūvos. Tai buvo siau
bingiausias sumušimas... 

Mano močiutės šeimai, ilgai pa
dėjusiai partizanams, atėjo laikas pa
čiai gelbėtis. Tada močiutei buvo pen
kiolika metų. Ji gyveno su tėveliais ir 
metais vyresniu broliu Alfonsu. Kiti 
vaikai jau turėjo savo šeimas ir gyve
no atskirai. Apylinkėse dažnai vyko 
susišaudymai, nuo atsitiktinių kulkų 
žuvo daug nekaltų žmonių. NKVD 
pareigūnai darėsi vis žiauresni, žudė 
nepasigailėdami, siaubė namus, juos 
griovė, degino, plėšė... Bujokai dažnai 
išsiskirstydavo, kad nors vienas liktų 
gyvas. Vaikus priglausdavo neturtin
gas senukas savo dūminėje grytelėje, 
o tėvai slapstydavosi miške. 

1949 metais, kovo 25 dieną, šei
ma susirinko savo namuose, kai pra
sivėrė durys ir įėjo NKVD vyresnysis 
su keliais pareigūnais. Jie nedarė ei
linės kratos, tiesiog apsidairė ir išėjo. 
Mama, lyg nujausdama, prašė tėvo, 

kad visi eitų slėptis, bent iki rytojaus, 
tačiau šis nesiklausė. Bujokienė dar 
palaukė iki paryčių, kol ėmė aušti, o 
kai tėvas vėl atsisakė eiti kartu, pa
siėmė dukterį ir išėjo. Kai miškas jau 
buvo netoliese, jas ėmė vytis enka
vedistai. Močiutė kovo 26 d. prisime
na kaip siaubingiausią dieną savo gy
venime. Buvo pavasaris. Šalta, snie
gas, susimaišęs su vandeniu, kiaurai 
merkė batus, bėgant taškėsi ant dra
bužių, kurie menkai tešildė. Mano 
močiutė atsiskyrė nuo mamos ir ėmė 
bėgti į kitą pusę. Rusai pasitaikė gai
lestingi ir vaiko nesivijo, o motiną pa
slėpė miško tankmė. Tą kartą mano 
močiutė pasislėpė po išversto medžio 
šaknimis. Pati nesuvokė, kiek laiko 
gulėjo kone baloje, drebėdama iš šal
čio. 

Kitą dieną dukra susitiko su mo
tina. Miške jos buvo ne vienos — pa
bėgėlių buvo daug. Žmonės ištiesė pa
galbos ranką vieni kitiems, slaugė, 
rūpinosi sergančiais. Kai kurie turėjo 
arklių ir šieno, kai kurie —maisto. 
Padėjo vieni kitiems išgyventi, guo
dėsi; sunkumus ištverti padėjo dai
nos. 

Įvykiams nurimus, Salomėja Bu
jokienė su dukra patraukė į toliau 
esančius kaimus. Ten dirbo pas žmo
nes už maistą ir pastogę. 1953 m., mi
rus Stalinui, moterys grįžo į Lukščių 
kaimą. Jų dideli namai buvo sudegin
ti, grūdai ir gyvuliai išvežti. Kaimo 
kunigas pasakojo, kad tėvą ir brolį iš
trėmė į Sibirą. Motiejus Bujokas ten 
mirė badu, o brolis Alfonsas už tai, 
kad rinko laukuose sušalusias bulves, 
buvo uždarytas į kalėjimą aštuone
riems metams. 

Mano močiutė apsigyveno pas 
seserį Vandą Vijeliškių kaime. Kuni
gas joms davė karvę, padėjo pinigais. 
Močiutė įsidarbino pieninėje ir, nors 
kažkas įskundė ją esant tremtine, 
dirbo ten iki kol ištekėjo. 

Justina Vosyliūtė 
Musninkų vid. m-la 11 kl. 

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio!!! 
Gegužės 19 dieną visi į 

Kviečiami maii ir dideli, seni ir jauni, nuplikę ir 
plaukuoti, tiekbiedni, tiek bagoti, ieimomis ir 
po vieną.*. 
Mums, lietuviams, bus atviras visas sporto 
kompleksas su pirtimis, baseinu, treniruoklių 
salijacuzi bei krepšinio, tinklinio ir kitomis 
aikštelėmis nuo 7.30 v.v. iki 70.30 v.v. 

m jutui (ii! ii 

Bus pateikiamas lengvas užkandis, 
gėrimai bei pluoštai vertingų dovanų. 

Įėjimas - $5. 
šventę organizuoja VYaukegan lietuvių bendruomenė. 

£<H*?*tom)mW?*2»2t>«,e*tt$<^Cke*}93JmS«66Sim.f 

Pranešu, kad po sunkios ir ilgos ligos 2007 m. gegužės 7 d., 
sulaukęs 89 metų, mirė mano mylimas vyras 

A t A 
JONAS ZUBAVIČIUS 

Gimė Lietuvoje, Plateliuose. Amerikoje išgyveno 58 metus. 
Nuliūdę liko: žmona Valė, žmonos sesuo Stasė Estkienė ir jos 

vaikai Dalia ir Edmundas su šeimomis, pusbrolis Vytautas Šliupas 
su žmona Vanda ir jų šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami 
Amerikoje ir Lietuvoje. 

Velionis buvo pašarvotas Brovvn laidojimo namuose Chipley, FL. 
Laidotuvės įvyko gegužės 9 d. A.a. Jonas palaidotas Calvary ka

pinėse Sunny Hills, FL. 
Laidotuvės buvo privačios. 

Nuliūdusi žmona ir artimieji 

Prelatas E.J. Putrimas 
Atkelta iš 4 psl. 
Atsiliepti yra pripažinti, kad 

parapijų veiklai yra būtina parama, 
yra būtina parapijos veikėjų plėtra. 
Būtina paskatinti ir išvystyti didesnį 
pasauliečių veiklumą. Parapijų ateitis 
priklauso nuo pasauliečių įnašo ir va
dovavimo dvasiniame ir bendruo
meniniame parapijų bei misijų gy
venime, net tik krizės atvejais, bet 
kasdien. Jeigu parapija bus lankoma 
tik Kalėdų ir Velykų progomis, para
pijos bendruomenė ilgai neišsilaikys. 
Labai teisingai dr. Ritty pasakė: kai 
parapiją uždaryti nusprendžia vietos 
vyskupas - jau per vėlu. Parapijos 
ateitį reikia pradėti užtikrinti 8 ar 9 
metus iš anksto. 

Kaip bendruomenė ieškome bū
dų atsiliepti, reaguoti į vietinių vys
kupijų sprendimus, pvz. New York 
Aušros Vartų atveju. Viena iš grės
mių šiandienos išeivijos bendruome
nėms yra istorinių parapijų sena
miesčiuose praradimas. Čikagoje ir 
jos apylinkėse dabar yra likę trys 
parapijos ir viena misija. Mums vi
siems yra skaudu prarasti parapiją, 
kuri yra mūsų asmeninio gyvenimo, 
mūsų kultūrinės tapatybės ir istori
jos dalis. Turime veikti vieningai, ne
paisant geografinių atstumų, pa
remti vieni kitų pastangas atgaivi
nant krikščioniškas vertybės, atjau
ninti savo parapijas, įtraukti ir kuni
gus, ir pasauliečius — visus. 

Ypatingi iššūkiai Šiaurės Ame
rikos bendruomenei yra kintanti 
demografinė statistika, plintanti se
kuliarizacija (humanistinės vertybės, 
kurios skiriasi nuo religinių-dva-

sinių vertybių) ir lėšų trūkumas. 
Tačiau tuose iššūkiuose glūdi ir gal
imybė ištiesti ranką kiekvienam 
lietuviui katalikui, senam ir jaunam, 
naujam ateiviui ir antros, trečios ar 
dar ankstesnės imigracijos Amerikos 
lietuviui; praktikuojančiam ar atito
lusiam katalikui. Mums dabar iššū
kis yra visa atnaujinti ir atjauninti! 

— Ar planuojate panašią 
konferenciją organizuoti ir atei
tyje? 

— Prezidentas Adamkus audien
cijoje su popiežiumi Benediktu XVI 
balandžio pabaigoje pabrėžė: „šiame 
evoliucijos amžiuje yra nepakanka
mai įvertintas humanistikos vaid
muo, krikščioniškųjų moralinių ver
tybių stiprinimas bendruomenėje ir 
labiau vertinami technologiniai pa
siekimai". Jis sakė, kad Katalikų 
bažnyčios veikla yra labai svarbi ug
dant visuomenę, skatinant ben
druomeniškumą, įtvirtinant tiesą ir 
solidarumą, rodant jaunimui vilties ir 
tiesos, atsakomybės ir vertybių kelią 
gyvenime. 

Tai yra reikalinga visur, ne tik 
Lietuvoje. Todėl yra itin svarbu 
rengti sielovados konferencijas ir 
nenuilstamai ieškoti būdų paveikti 
sekuliarizacijos, materializmo nei
giamą įtaką. Sielovados problemos 
turi visiems rūpėti. Tikiuosi, kad 
konferencijos dalyviai informuos 
kitus savo apylinkėse bei parapijose 
ir tokių būdu konferencija turės 
platesnį atgarsį. Tai yra pradžia. 

— Ačiū už Jūsų atsakymus. 

Kalbino Dalia Cidzikaitė 

Kaliningrade iškils paminklas Herkui Mantui 
Kaliningrade ketinama statyti 

kovingos prūsų tautos simbolio Her
kaus Manto atminimą įamžinantį 
paminklą. 

Balandžio pradžioje posėdžiavusi 
Lituanistikos tradicijų ir paveldo 
įprasminimo komisija patvirtino šių 
metų darbų programą bei paskelbė 
viešąjį konkursą paminklui sukurti. 
Iš konkursui pateiktų projektų keti
nama išrinkti geriausią, o jo autoriui 
pasiūlyti sumanymą įgyvendinti. 

Herkui Mantui skirtas pamin
klas turėtų iškilti Lietuvos genera
linio konsulato Kaliningrado srityje 
teritorijoje. 

Herkus Mantas buvo vienas ryš
kiausių 1260-1274 metų didžiojo 
prūsų sukilimo prieš kryžiuočius va
dovų. Jis žuvo 1273 metų rugpjūčio 
pabaigoje, kai kryžiuočiai jį susekė, 
paėmė nelaisvėn ir nužudė. 

Šio Mažosios Lietuvos istorijos 
veikėjo gyvenimas tapo įkvėpimo šal
tiniu lietuvių kūrėjams: 1957 metais 
pasirodė dramaturgo Juozo Grušo 
istorinė drama ,,Herkus Mantas", 
1974 metais režisierius Marijonas 
Giedrys sukūrė to paties pavadinimo 
vaidybinį filmą. 
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Č I K A G O J * IR APYLINKĖS* 

•Skaitytojams pranešame, kad 
nuo gegužės 14 d. vėl pabrango JAV 
pašto paslaugos. Pašto ženkliukas kai
nuos 41 cnt. 

•Pala imintojo J. Matulaičio mi
sija kviečia visus katalikus, kurie vie
nintelį kartą per metus eina išpažin
ties, iki Švč. Trejybės sekmadienio 
(birželio 3 d.) prieiti Sutaikymo sak
ramento. 

•ŠALFASS stalo teniso 2007 metu 
čempionatas vyks Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemonte 2007 metų gegužės 19 
dieną nuo 12 valandos. Lietuvų kilmės 
žaidėjai, norintys dalyvauti šiose varžy
bose, praneškite Algirdui Vitkauskui 
tel. 630-257-3182 ar 630-887-6310 arba 
internetu: algirdasw2005@comcast. 
net Dalyviai turės apsimokėti ŠAL
FASS nario mokestį po 5 dolerius ir 
starto mokestį: dalyvaujantys vienetų 
varžybose po 8 doL, dalyvaujantys dve
jetų varžybose — kiekvienas žaidėjas 
po 4 dol. Laukiame savalaikės registra
cijos, kad galėtume greičiau ir sėkmin
giau organizuoti varžybas, negaištant 
laiko organizaciniams reikalams. 

• 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. 

•Lietuvių karių veteranų sąjun
gos „Ramovė" Čikagos skyriaus na
rių susirinkimas įvyks gegužės 20 d. 
12 vai. p.p. Jaunimo centre. Visi sky
riaus nariai kviečiami dalyvauti. 

•Pamaldos už Lietuvių skautų 
sąjungos išvežtuosius narius, už Vydū
no fondo rėmėjus, palikimų palikėjus ir 
visus, kurie padeda lietuviškai studenti
jai siekti užsibrėžto tikslo, užsakytos 
birželio 4 d. 8 vai. r. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje. Kviečiame visus da
lyvauti. 

IŠARTI IRTOMS 
.,•....,;, 

^ > . 

•2007 metų birželio 8-10 dienomis 
New York įvyks 57-osios Šiaurės Ame
rikos lietuvių sporto žaidynės, kurias 
organizuoja New York Lietuvių atletų 
klubas (LAK). { 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. 

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

laleksa@ameritech.net 

Gegužės 12 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje vyko susitikimas su 
Kongreso bibliotekos (VVashington, DC) vieno iš skyrių direktore Ire-
ne Ursuia Chambers. Ši lietuvių kilmės moteris (gražiai kalbanti lietu
viškai) jau 17 metų dirba bibliotekoje. I. U. Chambers papasakojo apie 
jos vadovaujamo skyriaus surengtas parodas ir pakvietė visus su
sirinkusius apsilankyti Kongreso bibliotekoje. 

Loimos Aponovičienės nuotr. 

Madison (WI) universiteto profesorė emerite per Vydūno fondą 
Lietuvoje yra įsteigusi šias stipendijas: 

1. Geriausiam Klaipėdos konservatorijos studentui pianistui/ei (vaikys
tės dienų prisiminimui). 

2. Dr. Juozo Ciplijausko premiją (500 dol.) Klaipėdos kolegijos Sveikatos 
fakulteto studentei, būsimai gailestingumo seselei. Dr. Ciplijauskas 1934 m. 
Klaipėdoje įsteigė gailestingųjų seserų mokyklą. 

3. Vytauto Didžiojo universiteto ispanų kalbos studentei apmoka vieno 
mėnesio kurso, pragyvenimo ir kelionės išlaidas Ispanijoje (Jaca). 

Algirdo Marcherto iniciatyva pradedamas rengti projektas, kuris ska
tintų Lietuvos istorikus rašyti apie Lietuvos istoriją svetimomis kalbomis 
(vokiečių, slavų, prancūzų, danų, švedų ir kt.) užsienio spaudoje. 

AMBASADORIUS A. BRŪZGA APLANKE 
LIETUVOS KOMPANIJŲ EKSPOZICIJĄ 

LAZERIŲ PARODOJE 
Lietuvos Respublikos ambasa

dorius JAV Audrius Brūzga gegužės 
10 d. aplankė Lietuvos kompanijų 
ekspoziciją tarptautinėje lazerių pa
rodoje CLEO QELS 2007 (The Con-
ference on Lasers and Electro-Optics 
and the Quantum Electronics and 
Laser Science Conference), kuri vy
ko Baltimore, MD. 

Siame svarbiausiame lazerinių 
technologijų forume JAV dalyvavo 3 
Lietuvos kompanijos: „UAB Eksp-
la", „Light Conversion", „Standa" 
bei JAy Kanados ir Meksikos rinko
se jų produktus platinanti kompani
ja „ALTOS Photonics". 

„ALTOS Photonics" kompanijos 
prezidentas Lucian Hand ambasa
doriui A. Brūzgai pristatė Lietuvos 
kompanijų ekspoziciją, papasakojo 
apie pagrindines produkcijos rūšis 
bei pardavimo rinkas. 

„Labai džiaugiamės solidžiomis 
Lietuvos kompanijų pozicijomis su
dėtingoje ir konkurencingoje JAV 
aukštųjų technologijų rinkoje. Tai 
svarbus Lietuvos aukštųjų techno
logijų eksportas, kuris ne tik stipri
na mūsų šalies prestižą, tačiau ir 

svariai prisideda prie mokslo ir 
aukštųjų technologijų vystymo Lie
tuvoje, sukuria sąlygas geriausiems 
mūsų specialistams ir perspekty
viems studentams dirbti Lietuvos la
bui",— sakė Lietuvos diplomatas. 

Lietuvos kompanijų pagaminti 
lazeriai yra naudojami daugelyje 
JAV tyrimų laboratorijose ir univer
sitetuose, tame tarpe, Nacionalinėje 
aeronautikos ir kosmoso agentūroje 
(NASA), Los Alamos, Sandia nacio
nalinėse laboratorijose, Karinio lai
vyno tyrimų centre (NAVAL Re
search Labs.). Pagal kai kurių kate
gorijų lazerių pardavimą Lietuvos 
kompanijoms tenka iki 80 proc. rin
kos. 

Šiuo metu „Eksploj" dirba apie 
200, „Light Conversion" — 50, 
„Standoj" — 80 darbuotojų. 

Visi trys lazerių gamintojai 
glaudžiai bendradarbiauja su Vil
niaus universitetu. 

Parodoje dalyvavo 350 lazerinių 
technologijų kompanijų iš viso pa
saulio. 

LR ambasados JAV 
pranešimas 

Nuotraukoje: Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Audrius Brūzga 
Cantras iš dešines) apžiūri parodos stendą. 

Leonas Maskaliūnas, Lietuvos Partizanų globos fondo pirmi
ninkas, nemažame draugų būrelyje atšventė 80-ąjį gimtadienį. Ta proga 
buvo suaukota šalpos organizacijoms. Lietuvos Partizanų globos fondui 
aukojo: $80 — Irena Kerelienė, HPalos Park, IL; $50 — Aldona ir Ramojus 
Vaičiai, Highland Park, IL. L. Maskaliūnas ir LPG fondo valdyba širdingai 
dėkoja Irenai Kerelienei, Aldonai ir Ramojui Vaičiams už dosnias aukas. 
Lietuvos Partizanu globos fondas. 2711 W. "lst St., Chicago, IL 
60629. 

Gegužės 13 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje (Los Angeles) fvyko ky
lančios Lietuvos operos žvaigždės Artino Dingello koncertas. 
Nuotraukoje: po koncerto Arūnas Dlngelis pasirašo talento gerbėjoms. 
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