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Anicetas Simutis. 
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr. 

A. Simutis 
amžino poilsio 
grįžo į tėvynę 

Vilnius, gegužės 21d. (ELTA) — 
Antakalnio kapinėse Vilniuje perlai
dojami pirmojo atkurtos Lietuvos 
valstybės ambasadoriaus Jungtinėse 
Tautose, ilgamečio Lietuvos generali
nio konsulo Niujorke Aniceto Simu
čio ir jo žmonos Janinos Simutis kre-
muoti palaikai. 

Antradienio rytą — 9 vai. — S v. 
Petro ir Povilo bažnyčioje aukotos 
mišios, vėliau vyko lankymas Olandų 
laidotuvių namuose. Urnos išneštos 
vidudienį ir palaidotos Antakalnio 
kapinėse. 

1909 metų vasario 11 dieną 
Tirkšliuose, Mažeikių rajone, gimęs 
A. Simutis studijavo Vytauto Didžiojo 
ir Kolumbijos universitetuose, 1931 
metais Įsidarbino Užsienio reikalų 
ministerijoje. Nuo 1936 metų dirbo 
Lietuvos Nukelta į 6 psl. 

Siame 
j numeryje: 
• Sveikatos klausimais. 
Viskas apie šienligę. 
• Spaudimas prezidentui 
Bushui. 
•Koks yra lietuviškų 
parapijų ir misijų JAV 
įvaizdis. 
•Lydi šventadienis. 
•Kelionė į Jeruzalę 
(XXXIV). 
•Lietuvos savaitė. 
•Tautos fondo remiamos 
„Atodangos". 
•Mintys po Čikagos lietu
vių operos premjeros. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.56 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Kapitonas: tokio pasišventimo, 
kaip Lietuvoje, pas mus reta 

Klaipėda, gegužės 21 d. (BNS) 
— Masinio naikinimo ginklų ir nar
kotikų kontrabanda bei prekyba 
žmonėmis meta pagrindinius iššū
kius užtikrinant saugumą Europą 
supančiuose vandenyse, teigia Klai
pėdoje viešinčio JAV karinio jūrų lai
vyno sparnuotųjų raketų kreiserio 
„Normandy" vadas Robertas S. Ker
no. 

Jūrų kapitonas R. S. Kerno, krei
serio vadovavimo tiltelyje duodamas 
interviu, taip pat teigė, kad sąjungi
ninkes Lietuvą ir Jungtines Valstijas 
sieja partnerystė, pažengusi toliau 
nei vien ginklo brolystė. 

Sparnuotųjų raketų kreiserio 
„Normandy" vadas taip pat reiškė 
susižavėjimą po sunkių istorinių iš
bandymų atsitiesusią lietuvių tauta 
bei jos pastangomis išsaugoti švarią 
aplinką ir Baltijos jūrą. 

„Esame čia, kad parodytume pa
sitikėjimą mūsų sąjungininkėmis, 
mūsų partnerėmis. Mūsų laivo pajė
gumai neatskiriami nuo mūsų są
jungininkių turimų pajėgumų", — 
sakė kapitonas R. S. Kerno. 

„Nemanau, kad Lietuva yra ma
ža. Ji ištikima partnerė, ji kalba NA
TO savo balsu. Mes žavimės jūsų ša
limi už tai, kad ji išvien su mumis da
ro tuos pačius darbus, remia JAV ir 
NATO pastangas", — sakė kreiserio 
vadas. 

Paklaustas, koks tokios galingos 
klasės kovinių laivų vaidmuo bendro-
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Kreiseris „Normandy". 

je NATO aljanso gynyboje ir pasauli
niame kare prieš terorizmą, kreiserio 
vadas teigė, kad tokie laivai „turi su
teikti paramą regionuose, kuriuose 
identifikuota grėsmė". 

„Turime talentingų jūreivių, mo
derniausius ryšius ir ginklus, ir gali
me padaryti viską, kad dar su
stiprintume mums draugiškų valsty
bių galią", — sakė R. S. Kerno, nuo 
2006 metų rugsėjo vadovaujantis lai
vui, kuris per beveik du dešimtme
čius tarnybos jūrose dalyvavo gar
siausiose karinėse operacijose. 

R. S. Kerno teigimu, Norfolke 

JAV karinio laivyno nuotr. 

(Virdžinijoje) laikomas kreiseris pas
tarojo reiso metu lankėsi tik draugiš
kuose vandenyse — Vakarų Europos 
ir Baltijos uostuose, kur nėra grės
mių. 

Kaip pagrindinius iššūkius Eu
ropą supančių jūrų saugumui JAV 
karo laivo vadas įvardijo prekybą 
žmonėmis, masinio naikinimo ginklų 
ir narkotikų kontrabandą. 

„Didžiausią grėsmę kelia blogus 
ketinimus turinčių žmonių rėmimo 
šaltiniai", — sakė kapitonas. 

„Tačiau į Lietuvą mus atvedė ne 
vien ginklo Nukelta j 6 psl. 

V. Adamkui — Notre Dame 
garbes daktaro vardas 

Valdas Adamkus. 
Eltos nuotr. 

Vilnius, gegužės 21 d. (BNS) — 
Jungtinėse Valstijose viešinčiam Lie
tuvos prezidentui Valdui Adamkui 
sekmadienį įteiktos JAV Indianos 
(Indiana) valstijoje veikiančio katali
kiškojo Notre Dame universiteto 
garbės daktaro regalijos. 

Kaip pranešė prezidento spau
dos tarnyba, V Adamkaus garbei ce
remonija, kurioje dalyvavo apie 
12,000 žmonių, buvo pradėta Lie
tuvos himnu. 

Pristatydamas V Adamkų, cere
monijos vedantysis pabrėžė, kad gar

bės daktaro laipsnis Lietuvos prezi
dentui suteikiamas už ypatingus 
nuopelnus, kurie tampa sektinu pa
vyzdžiu jaunajai kartai. 

„Todėl teisės garbės daktaro 
laipsnis šiandien yra suteikiamas an
trą kadenciją einančiam Lietuvos 
prezidento pareigas demokratijos gy
nėjui, pasipriešinimo pirmajai sovie
tų okupacijai dalyviui, vėliau emigra
vusiam į Jungtines Amerikos Vals
tijas, gyvenusiam Čikagoje ir dirbu
siam Aplinkos apsaugos agentūroje. 
Lietuvai išsivadavus iš priespaudos 
pančių jis įsitraukė į savo šalies poli
tiką ir tapo prezidentu, kuris skatina 
ekonomines reformas, puoselėja 
žmogaus teises, socialinį teisingumą 
ir teisės viršenybę. Tai Valdas Adam
kus iš Vilniaus, iš Lietuvos", — sakė 
vienas iš universiteto vadovų. 

1842 metais įkurtą universitetą 
yra baigę buvę Salvadoro ir Panamos 
prezidentai, dabartinė JAV valstybės 
sekretorė Condoleezza Rice ir buvęs 
JAV valstybės sekretorius Alexander 
Heigas, keliolika Kongreso narių. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DAUUS KEPA1NIS. M D 

Lake St. Louis, M O 
www.fcedainisMD.com 

SIENLIGĖ 
(SEZONINĖ ALERGIJA IR 

ALERGINĖ SLOGA) 
Daugelis mūsų džiaugiasi pava

sariu, nauja žaluma, gležnu prasi
skleidžiančių žiedų grožiu ir aroma
tu. Deja, ne visi mes galime būti tokie 
laimingi. Mažai daliai žmonių pirmo
ji vyturio giesmė gali skambėti kaip 
pavojaus varpai. Deja, pavasaris yra 
sunkiausių alergijų sezonas, metas, 
kai paūmėja alergijos. Šios alergijos 
gali būti tokios intensyvios, kad ma
žai daliai žmonių (ypač jei jie nenau
doja specialių vaistų, apie kuriuos 
užsiminsiu vėliau), tenka vengti bet 
kokio kontakto su žiedais ir žieda
dulkėm, jie negali išeiti iš namų, 
atidaryti langų ir t.t. 

Iš tikrųjų, atėjus pavasariui, vie
nas dažniausių nusiskundimų, var
ginančių mano ligonius, yra alerginė 
sloga. Atėjus pavasariui, mūsų kli
nikoje apsilanko daugybė ligonių, ku
rių pagrindinis nusiskundimas yra 
nesiliaujanti sloga, kosėjimas, čiau
dėjimas ar tiesiog alergijos. Žinoma, 
šie nusiskundimai, gali varginti ir to
liau, vasarą ar rudenį. Dažnai tai il
gai trunkantis ir periodiškai pasikar
tojantis nusiskundimas, labiausiai 
varginantis žiemos pabaigoje ir pa
vasarį. Sis sindromas kitaip dar vadi
namas šienlige, alerginiu rinitu ar 
tiesiog sezonine alergija. Paprastumo 
dėlei toliau ją vadinkime tiesiog šien
lige. 

Kas yra šienlige? 

Šienlige yra viršutinių kvėpavi
mo takų uždegimas, sukeltas mažų 
dirginančių ore esančių dalelių. Ka
dangi šios dalelės gali sukelti stipriai 
pasireiškiantį uždegiminį organizmo 
atsaką, jos vadinamos alergenais, o 
pernelyg intensyvus organizmo atsa
kas — alergija. 

Beje, galbūt paklausite, kuo 
skiriasi paprastas uždegimas nuo 
alerginio uždegimo. Kadangi uždegi
mas yra ne kas kita, kaip organizmo 
veikla, siekiant sunaikinti „pažei
dėją" ar „įsibrovėlį", gana vaizdingas 
palyginimas būtų žvirblio medžioklė. 
Palyginkime taiklų profesionalų me
džiotoją, kuris nušautų mažą žvirblį 
vienu šūviu, su nacionaline gvardija, 
kuri pamačiusi žvirblį, pradėtų šau
dyti iš 100 patrankų. Abiem atvejais, 
žvirbleliui nepasisekė, tik pastangos 
jį nukauti vaizdžiai skiriasi. 

Šienlige susergama, kuomet aler
genai pernelyg sudirgina kvėpavimo 
takų, sinusų, akių, ausų, gerklės glei
vinę. Atsakydami į alergeno dirgini
mą, šie organai išskiria histaminą ir 
kitas aktyvias uždegimines medžia

gas. Išskyrus histaminą, paburksta 
gleivinės, išsiskiria daugiau sekreto 
ir gleivių, atsiranda niežulys, nosies 
niežėjimas, pradedama kosėti ir čiau
dėti, ašaroja akys. Paburkus gleivi
nei, užsikemša nosis, sinusai, prade
da varginti nuolatinė sloga. 

Be šių, jau minėtų, simptomų, 
gali varginti lengvas dusulys, nuovar
gis, nosiaryklės dirginimas (niežėji
mas ryklės gale), dažnai sukeltas taip 
vadinamo „užnosinio sekreto lašėji-
mo" (angį. Postnasal drip), pasireiš
kiantis nuolatiniu krenkštimu, ko
suliu. Ponosinis sekreto lašėjimas at
siranda, kuomet nosies sekretas nu
teka į nosies galą, ten kaupiasi ir laša 
žemyn, ant nosiaryklės. 

Šienlige yra dažnas susirgimas, 
maždaug 1 iš 10 žmonių ja serga. 
Šienlige lengviau susirgti, jei turite 
kitų alerginių sveikatos problemų, 
pvz., astmą, egzemą, ar jei turite ge
netinį polinkį šioms ligoms (jei kiti 
šeimos nariai jomis serga). 

Beje, mokslo tyrimai parodė, kad 
krūtimi maitinti kūdikiai kur kas 
rečiau serga alerginiais susirgimais 
(astma, šienlige), nes maitinimo me
tu kartu su motinos pienu perduoda
mi itin vertingi antikūniai. 

Dažniausiai pasitaikantys alerge
nai yra žiedadulkės, pelėsiai, dulkės, 
gyvūnų kailis ir šeriai, dulkinės er-
kutės, žolė, medžių žievė, įvairios 
kitos augalų dalys. Alergijos tipai taip 
pat priklauso nuo to, kurioje šalies 
dalyje gyvenate, ar arti vandens telki
nių, ar arti fermų, ar gyvenate mies
te, ar užmiestyje. 

Kaip šienlige nustatyti? 

Šienlige nustatyti yra gana leng
va. Jūsų gydytojui pakanka jus iš
samiai apklausti ir labiau pasigilinti į 
būdingus nusiskundimus, ypatingą 
dėmesį atkreipiant į galimus alerge
nus, jūsų gyvenimo būdą, pomėgius, 

profesiją ir t.t. 
Kiek sudėtingiau yra nustatyti, 

kam esate alergiški. Tam beveik 
reikia detektyvo įgūdžių ir pastabu
mo. Jei daktaras negali tiksliai nus
tatyti, kam esate alergiški, gali tekti 
atlikti alerginį odos mėginį (odos 
įbrėžimo testą ar odos lopinėlių testą, 
kuomet skirtingais alergenais paden
gta plėvelė priklijuojama ant odos 
kelioms dienoms, ir vėliau stebima 
odos reakcija). 

Jei odos mėginiai neduoda atsa
kymo, gali tekti atlikti kelis kraujo 
tyrimus, nustatant antikūnių kiekį 
kraujyje. Antikūnis — speciali bio
cheminė medžiaga, išskiriama kraujo 
ląstelių, atsakant į antigeno dirgini
mą. Šienlige nustatyti padeda ben
dras apžiūrėjimas, ištiriant akis, au
sis, nosį, burną, plaučius. 

Turėčiau paminėti, kad alergi
niai mėginiai yra gana brangūs. Daž
niausia gydymo strategija, įtarus 
šienlige, yra pradėti gydymą antialer-
giniais vaistais (nes visų tipų alergi
jos gydomos panašiai), o nesulaukus 
simptomų pagerėjimo, gali tekti ištir
ti, kokios rūšies alergija dominuoja. 
Tuomet daromi alerginiai mėginiai. 

Gydymo būdai 

Paprasta šienlige gydoma ambu
latoriškai, sekant bendrosios prak
tikos gydytojo patarimais. Turbūt 
nereikia net minėti, kad pirmas ir 
svarbiausias gydymo principas yra 
nustatyti, kas sukelia šienlige, ir 
vengti kontaktų su alergenu, ar bent 
sumažinti kontakto laiką. Jei nus
tatysite, kam esate alergiški, jūsų 
nusiskundimai palengvės ir savijauta 
pagerės. 

Keletas praktiškų patarimų: 
— Namų vėdinimui ir vėsinimui 

naudokite centrinį oro kondicionie
rių vietoje lange įstatyto oro vėsintu
vo ar ventiliatoriaus. Tuo sumažin
site žiedadulkių ir kitų alergenų 
kiekį kambario ore. 

— Pabandykite naudoti oro 
kondicionavimo ir šildymo sistemoje 
specialius dulkių kiekį mažinančius 
filtrus. 

— Uždenkite savo lovas ir čiu
žinius plastiko plėvele. Taip suma
žinsite galimą dulkių erkučių ir pe
lėsių poveikį. 

— Pasistenkite nuodugniai išva
lyti namus, su muilu išplauti kilimus, 
užuolaidas, pagalves, patalynę. Daž
nai siurbkite ir plaukite namus. 

— Apvilkite pagalves plastikine 
plėvele. 

— Pabandykite keletą dienų 
vengti kontakto su naminiais gyvū
nais. Jei esate katės ar šuns savi
ninkas, patikėkite šias pareigas drau
gams kelioms dienoms. 

— Valydami namus ir dirbdami 
sode, dėvėkite respiratorių/kaukę. 
Jei samdote namų valytoją, išeikite iš 
namų valymo metu. 

— Pašalinkite visus galimus 
pelėsius iš namų. Jei reikia, nulup
kite popierinius tapetus ir išdažykite 
sienas. 

— Laikykite langus ir duris už
darus žiedų žydėjimo metu. Jei turite 
kur važiuoti, neatidarykite automo
bilio langų, bet geriau įjunkite oro 
vėsintuvą. 

— Vakare nusiprauskite vonioje 
ar duše, išsiplaukite galvą. Tuo 
sumažinsite dulkių kiekį ant savo 
odos ir plaukų, bent jau nakties metu 
palengvės. 

Vaistai 

Lengvos formos šienlige nerei
kalauja jokio specialaus gydymo, 
užtenka paprastų vaistų, kuriuos ga
lima nusipirkti vaistinėje be recepto. 
Sunkesnei šienligei daktaras gali pri
rašyti kelių tipų vaistus: 

Antialerginiai (antihistami
niniai vaistai) blokuoja histamino 
receptorius ir neledžia išskirtam his
taminui prisijungti prie jų. Taip su
mažinamas histamino poveikis audi
niams ir sumažėja alerginis atsakas. 
Beje, pagrindinis šių vaistų pašalinis 
poveikis yra mieguistumas. Tad jei 
tai jums sukeltų nepatogumų, vertė
tų rinktis „nonsedating" tipo antihis
tamininius preparatus. 

Dekongestantai sumažina glei
vinės pabrinkimą, atkemša nosies 
takus, sinusus, akių ašarojimą. Ver
tėtų prisiminti apie pašalinius šių 
vaistų poveikius: miego sutrikimus, 
padažnėjusį širdies ritmą ir krau
jospūdžio pakilimą. 

Antialerginiai akių lašai gali 
būti geras vaistas, varginant aler
giniam konjunktyvitui (akių išorinio 
dangalo uždegimui, kai peršti akis ir 
jos ašaroja). 

Nukelta į 9 psl. 

Mieli „Draugo" skaitytojai, 

Dr. Dalius Kedainis pasiūlė įvesti naują sveikatai skirtą skyrelį „Klausiate — atsakome", kuriame galėsite 
klausti dr. Kedainio su sveikata susijusius klausimus. Daktaras į JŪSŲ pateiktus klausimus pasistengs atsakyti 
ne tik profesionaliai, bet ir trumpai. Parašykite mums, ar toks skyrelis Jums būtu reikalingas ir įdomus, adresu: 
Draugas, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba ei. paštu: redakcija@draugas.org. 
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SPAUDIMAS 
PREZIDENTUI BUSHUI 
PRANAS 1URKUS 

Antroje savo kadencijoje JAV 
prezidentas Georgas W Bushas yra 
kritikuojamas ne vien demokratų, 
bet ir pačių respublikonų. Grupė, tra
diciškai lojali Busho šalininkė, per
spėjo prezidentą, kad jei karo misija 
Irake artimiausiu metu liks nepasi
keitusi (status quo), tokia situacija res
publikonų partijai gresia nesėkme 
2008 metų prezidentiniuose rinkimuo
se. „Antradienio grupės" pasitarime 
su prezidentu JAV Kongreso nariai 
stipriai pasisakė, jog jie prarado viltį 
ir nebetiki Irako karo permainomis. 
Jie taip pat išreiškė nepasitikėjimą 
Irako vyriausybe bei pačiu ministru 
pirmininku Nouri al-Malaki. Ši kartą 
konferencijos dalyviai nesivaržė ir 
nevengė atvirai išsakyti savo kritikos 
— esą jie nusivylę ir prezidento pa
tarėjais: krašto apsaugos sekretoriu
mi Robert Gatės, užsienio reikalų mi
nistre C. Rice bei politiniu patarėju 
Kari Rowe. Visiems aišku, kad priei
tas liepto galas, jo demokratai jau 
seniai laukė. 

Pranas Jurkus, Lietuvių respubli
konų lygos valdybos pirmininkas ir 
Kongreso narys Peter J. Roskam. 

Žvelgiant i praeiti, panašių įvy
kių JAV politikoje būta ir anksčiau 
(Korėjos karas, Vietnamas ir kt.) Ne
gražinant, respublikonų partija tikrai 
dabar atsidūrė apgailėtinoje situaci
joje, akligatvyje, krizėje be šviesesnių 
perspektyvų, nebent Irake kas nors 
drastiško ir staigaus nutiktų. 

Žinoma, esamą krizę ne mažiau 
pergyvena ir lietuviai respublikonai. 
Kaip ten bebūtų, Lietuvių respub
likonų lygos valdyba (Lithuanian 
American Respublican League) savo 
veiklos nežada nutraukti. 

Lietuvių respublikonų lygos or
ganizuotos veiklos pradžią siejame su 
1895 metais, su Čikagoje susifor
mavusiu Illinojaus Lietuvių respub
likonų susivienijimu. Metams skrie
jant, lietuviai vis labiau jungėsi i 
politini JAV procesą. Aiškus politinio 
gyvenimo ženklas stipriau pasireiškė 
1944 m. i miestelio tarybą Cicero iš
rinkus Amerikoje gimusi lietuvi Joną 
Kimbarką. Jis yra aktyvus, paslaugus 
ir geras kelrodis 1949 metais naujai 
atvykusiems lietuviams (antraban-
giams), tokiu išlieka iki pat savo mir
ties — 1983 metų. 1950 m. Čikagoje 
iškyla nauja „žvaigždė". Antanas Olis 
išinktas apylinkės sanitarinės apy
gardos prezidentu. Prestižinis postas, 
kurio geidė daugelis politikų. Į šią 
poziciją 1968 m. kandidatavo Lygos 
narys, dabartinis Lietuvos Respub
likos prezidentas Valdas Adamkus. 
Jis rinkimuose buvo antras, surinkęs 
bemaž milijoną balsų. Jau 1966 m. 

Lyga aktyviai dalyvauja Illinojaus 
valstijos respublikonų rinkimuose, 
respublikonų partijos delegatų kon
vencijose Springfielde ir "VVashingtone 
bei visuotiniuose rinkimuose, užsi
tikrindama atitinkamą vardą ir pa
garbą JAV politinėje arenoje. 

Nuo 1949 m. Lietuvių respubli
konų lyga kėlė į viešumą faktą apie 
Lietuvos okupaciją, nepripažino jos 
teisėta, prisidėjo prie Lietuvos atgi
mimo „Sąjūdžio", aktyviai pasidarba
vo ir rėmė Lietuvos respublikai sto
jant į NATO bei Europos Sąjungą, 
pritarė Karaliaučiaus srities demili-
tarizavimo akcijai bei rūpinosi kitais 
Lietuvos valstybės reikalais, kurie iki 
šios dienos liko aktualūs ir svarbūs. 

Ir šiandien, kada Pabaltijo vals
tybėms vis dar gresia Rytuose ve
dama nesantaikos politika, Lygos pir
mininkas Pranas Jurkus nepralei
džia progos susitikti su JAV poli
tikais, jiems priminti apie dabartinę 
padėti Pabaltijyje. Tai labai svarbu, 
ypač kad šiuo metu Amerikos poli
tikų dėmesys yra nukreiptas i Arti
muosius Rytus. 

S. m. gegužės 5 d. Elmhurst mies
to rotušėje prisistatė ir kalbėjo naujai 
išrinktas Kongreso narys Peter J. 
Roskam. Jis JAV Kongrese pakeitė 
Henry Hyde, ypatingai artimą ir 
palankų lietuviams draugą. Vilia
mės, kad ir su nauju nariu palaiky
sime glaudžius ryšius. 

P Roskam yra lojalus respubli
konas, jis palaiko prezidento politinę 
liniją. Kongreso narys vengia viešai 
kritikuoti prezidentą, bet iš jo ko
mentarų jautėsi, kad vedamai Irako 
politikai nepritaria ir yra arčiau 
„Antradienio grupės" nuomonės. Pri
vačiame pasikalbėjime Lietuvių res
publikonų lygos pirmininkas ragino 
kongreso narį stipriau veikti JAV pre
zidentą ir pati Kongresą, užimti 
griežtesnę liniją, daryti spaudimą 
Irako vyriausybei, kad ji imtųsi būdų 
savarankiškai tvarkytis savo vidaus 
bei terorizmo reikalus. Kitu atveju, 
buvo pasiūlyta, reikalui verčiant, net 
po stalu duoti galutini ultimatumą. 

Susirinkusi publika, kuriai kon
greso narys kalbėjo, buvo linkusi dis
kutuoti apie svetimšalių nelegalų 
antplūdi, bedarbystę, energijos šal
tinių problemas ir jų pakaitalus. Iš
skyrus tragišką situaciją Irake, publi
ka tarptautiniams Įvykiams bei prob
lemoms dėmesio nerodė. Po diskusijų 
su P J. Roskam susidarė palankus 
Įspūdis apie jo plačią orientaciją, kas 
vyksta kituose kraštuose, Europoje ir 
Baltijos šalyse. 

Pasauliniai Įvykiai nestovi vieto
je. Mes nežinome, kas laukia mūsų 
tautos ateityje, o ir mūsų pačių, gyve
nančių čia, Amerikoje. Suprantama, 
politika ne visiems ir ne visada (ypač 
dabar) yra prie širdies. Kaip bebūtų, 
be politinės orientacijos nei mes. nei 
bent kokia civilizuota moderni de
mokratiška visuomenė negali egzis
tuoti. Illinojaus respublikonų lyga 
buvo ir yra viena iš veikliausių poli
tinių organizacijų JAV Kad ši veikla 
tęstųsi, trečiabangiams reikėtų rim
tai pagalvoti, susirūpinti bei atkreip
ti daugiau dėmesio į jos veiklą. Todėl 
kviečiami jauni, energingi, naujai 
atvykę lietuviai — vyrai ir moterys — 
Įsijungti Į Lietuvių respublikonų lygą 
sėkmingai tęsti šios organizacijos 
ilgametę bei garbingą tradiciją. 

Labirintai 
PETRAS KATINAS 

Gegužei persiritus Į antrąją pusę, atsitiko du dalykai, sukėlę ant 
kojų daugumą politikos apžvalgininkų ir specialistų. Konstituci
jos ir priesaikos laužytojas „skrajojantis Rolandas", vis dar titu

luojantis save prezidentu ir kažkokio sąmokslo auka R. Paksas savo 
„tvarkos ir teisingumo" grupuotės susibėgime, pavadintame kongresu, 
pareiškė, jog netrukus paims visą valdžią Į savo rankas. Pradžiai — 
užtikrintai laimėsiąs 2008 m. Seimo rinkimus, o kitais metais Įjosiąs ant 
balto žirgo ir Į Prezidentūrą. Mat šis neskęstantis demagogas Įsitikinęs, 
kad Strasbūro žmogaus teisių teismas atšauksiąs Lietuvos Konstitucinio 
Teismo sprendimą, draudžianti R. Paksui užimti tas valstybines pareigas, 
kurias einant reikia duoti ištikimybės ir lojalumo valstybei priesaiką. Iš 
tiesų, Strasbūro teisėjai gali priimti toki sprendimą, nes iki šiol jie priima 
gana keistus sprendimus, ginančius kagėbistus. 

Na, o jeigu ir nepriims, tai maža bėda. Juk Rusijoje išmokęs Įvai
riausių juodųjų technologijų ir kitų „mokslų", kyšio prievartautojas, 
pasiskelbęs „sąžinės kaliniu" Audrius Butkevičius, R. Pakso avantiūristų 
grupės strategas, numatė ir kitą variantą. Kadangi pagal R. Paksą, jis 
kartu su draugės Kazimiros Prunskienės „valstiečiais" ir „darbiečiais" 
kitame Seime turės užtikrintą daugumą, tai bus vienas juokas pakeisti 
Konstituciją. Tokios paksininkų ambicijos visiškai realios. Ypač žinant, 
kad jie visokių liumpenų ir kitataučių balsais gavo daugumą sostinės savi
valdybėje. Taip atsitikti gali ir visoje Lietuvoje. Tuo labiau kad daugiau 
kaip pusė Lietuvos gyventojų jau nebalsuoja ir socialdemokratų dėka tapo 
visiškai nupilietinti ir mankurtizuoti. Tad likusią dali galima lengvai 
apgauti ne tik rožiniais paksinio ar panašaus rojaus pažadais, bet ir 
paprasčiausiai nupirkti juos. O pinigų tam reikalui tikrai netrūks. Jeigu 
neužteks visokių Rusijos „Gazprom" valdomų vietinių bendrovių, tai 
pametės iš Kremliaus kasos. Kaip buvo padaryta su atklydėliu iš Ar
changelsko galeros V Uspaskichas. Dabar, atrodo, kad Kremlius jau nura
šė ŠĮ rojaus kūrėją ir pasirinko kitą. Nors, tiesą sakant, tie patys ir buvo 
padarę jį Lietuvos prezidentu. 

Kitas Įvykis, sujaudinęs visuomenę, o ypač senąją partinę nomen
klatūrą, buvo tas, kad patriarchu, gelbėtoju Nr. 1 vadinamas Algirdas 
Mykolas Brazauskas pareiškė nebekelsiąs savo kandidatūros Į partijos 
vadus. Vietoj savęs pasiūlė dabartinį premjerą Gediminą Kirkilą, kaip irgi 
didžiai nusipelniusį. Žinoma, tie jo nuopelnai daugiau ideologinėje srityje, 
bet ideologija irgi svarbus dalykas. Juk ne juokas sugebėti apmulkinti 
daugybę žmonių Įteigiant, kad tiktai raudonoji nomenklatūra gali valdyti 
valstybę ir vesti ją Į šviesų rytojų. Tiesa, jau antrą kartą pasitraukiantis Į 
pensiją A. Brazauskas neatsisako padėti partijai ir vyriausybei, jeigu 
prireiks. Kitaip tariant, jeigu tokie bičiuliai kaip Rolandas ir Kazimira 
sugalvos atimti valdžią iš partinių nomenklatūrininkų. Tokių požymių jau 
esama pakankamai. 

Tiesa, tam tikrų vilčių suteikia tai, kad po Įvykių Estijoje ir mūsų val
dantieji lyg ir pradeda atsipeikėti. Europos Sąjungos ir Rusijos aukščiau
siojo lygio susitikimo išvakarėse prezidentas V Adamkus ir užsienio 
reikalų ministras P Vaitiekūnas nedviprasmiškai užsiminė, kad gali blo
kuoti naujos ES ir Rusijos glaudesnio bendradarbiavimo sutarties pasi
rašymą kartu su Estija ir Lenkija. Tokie Lietuvos ketinimai labai sunervi
no ne tiktai Kremlių, bet ir senosios Europos lyderius. Ypač Vokietijos 
kanclerę Angelą Merkei ir jos užsienio reikalų ministrą Franką "VValteri 
Steinmeieri, kurie piktinasi, kad Lietuva, Lenkija ir Estija blokuoja ES ir 
Rusijos glaudaus bendradarbiavimo sutartį. Mat Berlynas, tarsi Ribben-
tropo-Molotovo metais, atrodo, Įsitikinęs, kad Lietuva ir Estija yra teisė
tos „istorinės" Rusijos teritorijos, o Lenkija irgi privalo vilktis Maskvos 
uodegoje. 

Taigi, vasara tikrai bus karšta. Ir neduok Dieve, kad vasaros saulė 
išgarintų iš Lietuvos žmonių paskutiniuosius sveiko proto likučius. 

Lygos valdybos nar ia i (iš kaires sėdi): Vytautas Jasinevičius, Sigitas 
Vaznelis. Pranas Jurkus. Birute Vindašiene. Antroje eilėje stovi (iš k. į d.): 
Leonas Maskaliūnas, Kazimieras Oksas ir Regina Andrijauskienė. 

Vyt. Jasinevičiaus nuotr. 
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KOKS YRA LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ IR 
MISIJŲ JAV ĮVAIZDIS? 

Pranešimas skaitytas 2007 m. balandžio 28 d. Užsienio lietuvių kataliku sielovados konferencijoje Filadelfijoje, JAV 

SES. PRANCIŠKA. FDCI 

Kalbėti apie lietuviškų parapijų 
ir misijų JAV įvaizdi yra labai sunku, 
kadangi kiekviena parapija skiriasi 
savo istorija, tradicijomis, geografine 
padėtimi. Vienos parapijos yra rytų 
pakrantėje, kur lietuviai jas steigė 
dar praėjusio amžiaus pradžioje, o 
kitos yra pietuose, kur link, atrodo, 
vis dar tebevyksta lietuvių, atvykusių 
į JAV, migracija, ir kurių parapijų 
ateitį taip pat sunku numatyti. 

Tam, kad galėčiau kiek galima 
.objektyviau nusakyti šiandieninį lie
tuviškų parapijų ir misijų įvaizdį, 
ypatingą dėmesį kreipiant į sielova
dos aspektus, pagalbon pasitelkiau 
savo sudarytą anketą su 17 klausimų, 
kurie per dvi savaites buvo išdalinti ir 
elektroniniu būdu išsiųsti į įvairias 
parapijas, (viso apie 200 vienetų). Iš 
jų sugrįžo 60 atsakymų. Į anketą at
sakė 15 vyrų ir 43 moterys, vienoje 
anketoje nebuvo įvardinta, ar anke
tos autorius yra vyras, ar moteris, o 
vieną anketą pildė abu sutuoktiniai. 
Susidarė įspūdis, kad anketas pildė 
tikrai aktyviausi ir uoliausi bažnyčios 
lankytojai, todėl jų atsakymai yra 
svarbūs ir pakankamai objektyvūs. 

Atsakymus gavau iš: Pal. Jurgio 
Matulaičio, Lemonte (27), Šv. Anta
no, Cicero (26), Švč. M. Marijos Gi
mimo, Marąuett Park, Čikagoje (2), 
Šv. Kazimiero, Los Angeles (3), Dievo 
Apvaizdos, Michigan (1), Šv. Petro, 
Bostone (1). Buvo pasiųstos anketos 
ir į Clevelandą, Švč. M. M. Nekaltojo 
Prasidėjimo, Brighton Park, Čikago
je, tačiau iš šių parapijų anketų nesu
laukta. 

Parapijiečių atsakymai 

Pirmiausia pasiteiravau, kiek 
laiko anketos pildytojai gyvena JAV ir 
kaip seniai lanko lietuvišką bažnyčią. 
Dauguma atsakiusiųjų yra vidu
tiniškai 58 metų amžiaus, lietuvišką 
parapiją lanko daugiau nei 40 metų. 
Per pastaruosius 20 metų atvyku
siųjų skaičius buvo beveik tolygus, 
tačiau bažnyčios lankymas išaugo per 
pastaruosius porą metų. Siekdama 
išvengti parapijų lyginimo, sąmonin
gai nutyliu bažnyčių, kuriose išaugo 
tikinčiųjų skaičius, pavadinimus. 

Į klausimą: „Kas Jus patraukia ir 
įkvepia šioje parapijoje?", net 18 at
sakiusiųjų teigė, kad lietuviškumas. 
Kad įkvepia kunigas, seselės, jei jos 
yra, bažnyčioje nuoširdžiai tarnaujan
tys žmonės, atsakė 7 tikintieji. Taip 
pat 7 parašė, jog patraukia kunigas, 
jo pamokslai, šiluma žmonėms. Tre
čioje vietoje eina „Malda su artimais 
žmonėmis, bendravimas". Net 5 an
ketose į šį klausimą nebuvo atsakyta. 

Buvo pasiteirauta, kokia parapi
jos veikla yra priimtiniausia, pa
traukliausia? 16-oje anketų atsakyta 
„šv. Mišios lietuvių kalba". 7 ap
klaustieji į tai nieko neatsakė. 6 at
sakė, kad patraukliausia yra tiesiog 
dalyvavimas lietuviškoje veikloje, po 
5 atsakė, kad šv Mišios ir tautinės 
šventės, minėjimai, kultūrinė veikla, 
taip pat dvasiniai pokalbiai, Šv. Raš
to, maldos grupelės. Po porą tiesiogiai 
paminėjo labdaros akcijas, bažnyčios 
chorą, šv. Mišias vaikams sr Biblinę 

stovyklą. 

Kadangi liturgijos šventimas lie
tuvių kalba užima reikšmingą vietą, 
pasižiūrėkime, kokie atsakymai buvo 
į klausimą; „Ką gero pasakytumėte 
apie pamaldas ir apskritai liturgijos 
šventimą lietuvių šventovėje?" Atsa
kymai buvo labai skirtingi ir nevie
nareikšmiai. 11 atsakiusiųjų viskas 
patinka, 8 patinka kunigo pamokslai, 
po 7 atsakė, kad gražiai organizuo
jamos pamaldos, šventės ir iš viso 
džiugu, kad egzistuoja galimybė mel
stis lietuviškai. 6 nieko neatsakė. Po 
vieną pastebėjo, kad trūksta intelek
tualinio — dvasinio peno, trūksta 
lietuvaičių aktyvumo, švenčiant li
turgiją ir beveik nėra nukrypimų nuo 
Bažnyčios nurodymų. 5 atsakiusieji 
yra tikri, jog viskas priklauso nuo 
kunigo, pasidžiaugta dėmesiu liturgi
joje jaunimui, vaikams. 

| klausimą: „Kokius t rūkumus 
įžvelgiate bažnyčioje organizuojant 
maldos gyvenimą, Šv. Mišias?", 18 
atsakė, kad jiems nieko netrūksta, 12 
nieko neatsakė. 7 apgailestavo, kad 
jie susiduria su pernelyg ribotu šv. 
Mišių laiku, dalinantis parapija su 
kitais tikinčiaisiais, ypač kurie ren
kasi melstis dar nepasibaigus lietuvių 
šv. Mišioms. 3 parašė, jog trūksta jau
nimo. Kitus trūkumus ar pastebė
jimus nurodė po du ar vieną apklau
sos dalyvį. 

Buvo pasiteirauta, kaip parapijo
je organizuojamas religinis švietimas 
ir ką tikintieji apie tai žino. Pusė 
apklaustųjų atsakė žiną apie Vaikų ir 
jaunuolių rengimą sakramentams, 25 
paminėjo Sv. Rašto būrelį, 23 žinojo, 
kad parapijoje organizuojama suau
gusiųjų įkrikščioninimo programa, o 
19 žino, kad veikia maldos grupelė — 
dauguma paminėjo moterų maldos 
grupelę, kiti — Rožančiaus maldos. Iš 
visų atsakiusiųjų į anketą 11 nieko 
neatsakė, o 12 paminėjo, kad parapi
joje nėra jokio religinio švietimo. 7 
šiuo klausimu apskritai nesidomi. 

Pasiūlymai dėl religinio 
šviet imo ir katechezės 

Buvo paprašyta parašyti pasiū
lymų dėl parapijos katechezės ir re
liginio švietimo. Dauguma arba nieko 
neatsakė arba atsakė neturį nuo
monės, neturį ką pasiūlyti. Vienas 
pasiūlymas buvo: „Palikt žmones ra
mybėje — tyla gera malda". Po vieną 
apgailestavo, kad niekas neorgani
zuoja, arba, reikia kad prie to prisi
dėtų daugiau rankų. 2 siūlė ieškoti ar 
sudominti jaunimą. Likusieji parašė 
keletą konkretesnių pasiūlymų. 

Štai jie: „Man norėtųsi rimtų 
Biblijos studijų suaugusiesiems. Skai
tant Bibliją, ypač Senąjį Testamentą 
sunku suprasti, kaip jis susijęs su 
šiandieniniu gyvenimu". „...Vienas iš 
pasiūlymų būtų teminių vakarų ren
gimas, pvz., kaip konkretus skaitinys 
iš Šv. Rašto tinka konkrečiose gyve
nimo situacijose". Trejetas pasiūlymų 
buvo skirti laiką ir pastangas kete-
chezei, ypač naujai atvykusių lietu
vių, kadangi susiduriama su elemen
tarių žinių ir tikėjimo sąmoningumo 
stoka. Buvo pasiūlymas daugiau apie 
tai rašyti į bažnyčios laikraštėlį. Pora 

Ses. Pranciška skaito pranešimą 
Kazio Razgaičio nuotr. 

pasiūlymų buvo „apšviesti senus ka
talikus naujais Bažnyčios pakeiti
mais", iš jų vienas rašo: „Norėčiau 
matyti išspausdintas išpažinties ins
trukcijas. Nuo Pirmosios Šv. Ko
munijos praėjo 65 metai ir, manau, 
daug kas pasikeitė". Buvo išsakytas 
pageidavimas tęsti suaugusiųjų pasi
rengimą Sutvirtinimui (atrodo, para
pijoje, kurioje jis buvo nutrūkęs), taip 
pat jų įkrikščioninimo programą, be 
to, reikėtų pasitelkti kitų parapijų 
patirtį, į traukiant daugiau lietu
vaičių, palaikyti ryšius su arkivys
kupija ir naudotis įvairiomis jos pro
gramomis. 

Taip pat siūlytina kviesti į para
piją vietinius vyskupus, kad jiems 
būtų žinoma lietuviška veikla. Kad 
parapijos kunigai kartu su švietimo 
komitetu įsijungtų į darbą įtvirtinti 
religines programas, ir kad išdisku
tuotos religinės programos būtų tik
rai įgyvendinamos. Bažnyčiai siūlo
ma turėti internetinį puslapį, kuria
me būtų ir parapijos laikraštuko elek
troninė versija. Kitas pasiūlymas 
buvo kiekvieną mėnesio pirmą penk
tadienį turėti paskaitą teologine/ 
moksline tema su galimybe padisku
tuoti prie kavos puodelio. Anot vienos 
apklaustosios, „bendruomenės veidas 
rodo, kad yra didelis religinio švieti
mo trūkumas, neišugdytas poreikis 
gilintis į dvasinius dalykus". 

Apie trūkumus 

Anketoje buvo paprašyta atsa
kyti, kokie trūkumai egzistuoja orga
nizuojant bažnyčios veiklą, renginius, 
tarnystes ir ką apklausos dalyviai 
galėtų pasiūlyti bei norėtų pakeisti. 
Daugumoje anketų į šiuos klausimus 
neatsakė, arba atsakė, jog nėra jokių 
trūkumų, arba neturi ką pasiūlyti. 
Tačiau keletoje anketų radau atsaky
mus, vertus sielovadininkų dėmesio. 

„Parapijos darbuotojai dauguma 
tie patys asmenys, kurie talkina para
pijai. Parapija stengiasi naujus narius 
įtraukti į, pvz., parapijos tarybą, ta
čiau sunkiai sekasi. Būtų gera gauti 
patarimų iš kitų lietuviškų parapijų". 
Siūlytina: „suaktyvinti parapijiečių 
dvasinį gyvenimą, įvesti bendrą baž
nytinį giedojimą". ..Tarnystės liečia 

mus visus, ne tik kunigus ir vienuo
les. Mes turime vienas kitam tarnau
ti įvairiais būdais, kad kiti galėtų 
sakyti: 'Žiūrėkite, kaip jie vienas kitą 
myli'"; „Siūlyčiau nuolatos raginti 
mus visus būti atviresniais, paspausti 
ranką palinkint ramybės, pažiūrėti 
vienas kitam į akis, gal net pasisvei
kinti prieš Mišias, pasisakyti vardus. 
Mums visiems reikia 'sušilti' viduje"; 
„Tarnystės yra vykdomos neoficialiai, 
'partizaniškai'. Nėra tvarkingo būdo 
prie veiklos prisidėti. Amerikietiškos 
parapijos turi aiškius komitetus: al
torių puošimo, ligonių lankymo, lab
daros, ministrantų ruošimo, liturgi
jos ir t.t. Kai yra struktūra, daug 
lengviau žmones sudominti ir daug 
paprasčiau veikti"; „Nėra bendrumo 
darbe, renginių ruošimo išviešinimo, 
nuoširdaus darbų pasidalinimo, esti 
kartų pasiskirstymas, nenoras apsi
jungti kaip viena šeima. Menkai 
ruošiami patarnautojai šv. Mišių tar
nystei". Siūloma „daugiau organi
zuoti valandėlių Dievo garbinimui ne 
siauruose rateliuose, o visai ben
druomenei"; „Palinkėčiau labiau ad
ministruoti žmonių veiklą, ją sukon
kretinti". 

Į klausimą: „Kas, Jūsų manymu, 
formuoja konkrečios bažnyčios įvaiz
dį žmonių akyse?'', trečdalis nieko 
neatsakė, beveik trečdalis įsitikinę, 
kad jį formuoja parapijos kunigas ir 
trečioje vietoje - bendruomenės akty
vumas. 

Paklausus apie lietuviškų parapi
jų ir misijų JAV įvaizdį, apklausos 
dalyviai rašė jau anksčiau minėtus 
dalykus, apibūdino jas kaip išskirti
nai tautiškumo, tradicijų, kalbos sau
gojimo ir puoselėjimo vietas. Kai ku
rie neatsakė į šį klausimą, tačiau 
keletas įvardijo jas kaip atsilikusias, 
konservatyvias, „drungnokas", gal 
dėl to nepatrauklias jaunajai kartai. 
„Išlaikome ir renkamės į lietuviškas 
parapijas, kad galėtume sava kalba 
garbinti Dievą, ruoštis sakramen
tams, augti tikėjime, bet kartu pri
pažinti, kad mes priklausome ir vie
tinei vyskupijai. Man atrodo, kad kar
tais esame per daug užsidarę savo 
parapijoje, nenorime 'atidaryti langų 
ir durų' jokioms naujovėms, per daug 
kritiškai žiūrime į viską. Mums labai 
trūksta tarpusavio krikščioniško ben
dravimo, vienas kito priėmimo, 
tarnystės dvasios". 

Išvados 

Didesniąją daugumą parapijų 
narių sudaro vyresnio amžiaus tikin
tieji. Jie myli savo bažnyčią, lanko ją 
kas sekmadienį, visomis išgalėmis 
stengiasi ją išlaikyti finansiškai, pa
laiko savo parapijos kunigą, dalyvau
ja renginiuose. Tačiau pastebimas 
susirūpinimas dėl naujų narių, ypač 
jaunimo trūkumo. 

Apie sielovadą parapijose mažai 
yra žinoma ir kalbama. Parapijos 
neturi sielovados modelio bei vizijos, 
nėra įvardijusios sau aiškaus tikslo ir 
strategijos. Tai liudija apklausos da
lyvių nesugebėjimas atsakyti į kai ku
riuos klausimus arba nuostata, kad 
„man viskas gerai", taip pat atsa
komybės „numetimas" tik kunigui. 

N u k e l t a į 8 psl. 
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LYDI ŠVENTADIENIS 
v 

Kristaus dangun žengimas (Šeštinės) — 
V I I Velykų savaitė 

PAMILĘS ŽEMĘ 
Pirmoje knygoje, Teofiliau, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat 

pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per 
Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo 
kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt 
dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. 

Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, 
bet laukti Tėvo pažado, — „apie kurį, — tarė jis, — esate girdėję iš mano lūpų; 
nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja 
Dvasia". 

Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: „Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izra
elio karalystę?" Jis atsakė: „Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos 
Tėvas nusta tė savo galia. Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos 
galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, 
ir lig pat žemės pakraščių". 

Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė 
nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai 
prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: „Vyrai galilėjiečiai, ko 
stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip 
pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų". („Apaštalų darbai" 1, 1-11) 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Švenčiant Kristaus žengimo dan

gun iškilmę, visuomet turime galvoti 
apie tai, kad šios šventės neįmanoma 
apriboti vien tik konkretaus įvykio 
minėjimu. Žengdamas dangun Išga
nytojas nepaliko mūsų pasaulio, bet 
priešingai: nu ta rė pratęsti savo buvi
mą žemėje visiems laikams, gal ne 
visada atpažįstamas ir suvokiamas, 
bet visuomet, kaip tas, kuris labai pa
milo mus ir mūsų pasaulį, nepaisant 
visų jame daromų kvailysčių. Juk ne 
veltui J is pažadėjo apaštalams: Aš 

esu su jumis per visas dienas iki pa
saulio pabaigos. Todėl Šeštinės yra ne 
atsisveikinimo, o pasilikimo šventė. 
Netgi ima pagunda kalbėti apie „ap
simestinį" Jėzaus iškeliavimą, nes 
kyla įspūdis, jog apaštalams ant Aly
vų kalno kalbėję angelai netyčia išsi
davė, pasakę: ko stovite, žiūrėdami į 
dangų? Atrodo, kad mūsų Viešpaties 
turime ieškoti kitur... 

Viešpats Jėzus ir toliau gyvena 
su mumis. Jis nori mylėti, keliauti 
per gyvenimą, tikėti ateitimi drauge 

su mumis. Jis artėjo j pasaulį tam, kad 
pasiliktų jame, nusileido iš dangaus 
aukštybių, kad galėtų gyventi mūsų 
žemumose, būti vienu iš mūsų, da
lytis mūsų likimu, o ne stengtis viską 
paaiškinti. Juk Jis iš tiesų nebandė 
aiškinti kančios prasmės, bet pats 
pasinėrė į kančią. Dievas, priartėjęs 
prie mūsų, daugiau nebesišalina nuo 
mūsų, nuo mūsų aplinkos. Susiti
kimas su Juo — tai ne apeigos, kurių 
ceremonialas ruošiamas iš anksto, ir 
kuries trunka tik akimirką. Pažinę 
Kristų mes užmezgame su Juo ryšį, 
kuris trunka visą laiką, ir mūsų gy
venimo istoriją rašome tik su <Juo. 
Mums nereikia palikti savo įprasto 
pasaulio, kad galėtume susitikti su 
Juo. Jį visuomet sutinkame savo kas
dienybėje: galbūt, ligoninės lovoje, 
gal pasilenkusį prie mūsų rašomojo 
stalo, ar virtuvėje, plaunant indus. 
Viešpats Jėzus ir dabar nieko neaiš
kina, tik paprasčiausiai apdovanoja 
mus savo Buvimu. Jam nereikia eks
pertų patarimų ir papildomos infor
macijos, nes Jis viską jau žino apie 
žmogų. Jis nesvarsto bedarbių, ats
tumtųjų, kitaip mąstančių, visuome
nės paniekintųjų, emigrantų, galo su 
galu nesugebančiųjų sudurti prob
lemų, nes Jis pats yra toks, kaip jie, 
Jis yra vienas iš jų. Jis nekalba apie 
skausmą, bet kenčia. Jis nerašo en
ciklikų apie draugystę, bet yra drau
gu, kuris niekada neišduos ir neap
leis. Jis negina išnaudojamųjų teisių 
prieš išnaudotojus, bet pats yra Silp
nasis pasaulio galingųjų rankose. 

Jėzus nemoko mūsų, kaip aukoti 
savo vargus ir skausmus Dievui, bet 
prašo, kad leistume Jam pasidalinti var
gais, padėti pakelti tą skausmo naštą. 

Jis net neprašo, bet jau neša tą naštą 
nuo pat pradžios. Jėzaus kelias per 
pasaulį persipina su mūsų nežymiu kas
dienybės keliu, mūsų netikrumu, sun
kumais, pasimetimu ir nusivylimais, 
troškimais ir begale mūsų problemų: 
dėl sveikatos, dėl darbo, šeimos, san
tykių su kitais žmonėmis. Jėzus yra 
mūsų gyvenime, mūsų žmogiškume. 
Jei kartais tikimės Jį susitikti „išeida
mi" iš savęs, tegul ir kreipdami 
žingsnius į šventą vietą, rizikuojame 
prasilenkti su Juo. Neturime stengtis 
savo Viešpaties priimti kaip Kažko, kas 
ateina iš išorės. Jis yra mumyse ir 
kiekvienas mūsų turime išmokti Jį at
pažinti savo kasdienybėje. 

Ne kartą tenka susidurti su labai 
religingais žmonėmis, kurie viliasi 
labiau priartėti prie Dievo, atsisaky
dami savo žmogiškumo, atsiribodami 
nuo yisko, kas žemiška, palikdami už 
savo pečių įprastinį gyvenimą ir kop
dami neįmanomais „aukštyn vedan
čiais" keliais. Jie nesuvokia, kad Die
vas eina priešinga kryptimi: Jis „lei
džiasi" iš aukštybių, eidamas pasitik
ti žmogaus ir bendraudamas su juo jo 
alsavime, prakaite, ašarose, meilėje ir 
visose kasdienio gyvenimo smulk
menose. Mes taip stengiamės kalbėti 
apie dangų ir nepastebime Jo, sėdin
čio greta... Todėl negalime nemylėti 
viso to, ką myli Dievas. Negalime ne
priimti, nesistebėti, negerbti to, ką 
pats Dievas, kartą sukūręs, vėliau 
atėjo pasiimti, įsikūnydamas tame 
pasaulyje. Negalime nemylėti vieni 
kitų, nes tik savo artimo akyse turi
me galimybę pamatyti Dievo, esančio 
su mumis, žvilgsnį. 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 

Iš jų vienas nuleido kitiems kraują visai taip, 
kaip pas mus arkliams nuleidžia. Pridėjęs prie 
venos peilį, storoku pagaliu kalė jį, — kaip atrodė, 
ne be kokio skausmo, — taip, kad kraujas tekėjo 
žemėn. Kai kurie žaizdą apsirišdavo drobiniu 
raiščiu, kiti, tiktai pirštą prie jos pridėję, pasitrauk
davo. 

Nuėję pas kadi atsisveikinti, prašėme paskirti 
sargybinį. Jam pasiūlėme du cekchinus, iš 

kurių jis paėmė tik du sainus, o kitus grąžino 
mums. Šitas kadis, nors ir turkas, buvo geras vy
ras, visai be turkams įgimto gobšumo. Jis mums 
paskyrė sargybinį. Su juo tuojau nuėjome prie 
Gražiųjų vartų (Ap. d. kn., 3). Vartai dideli ir labai 
aukšti, į juos reikia palipti keletą pakopų. Mums 
leido užlipti, bet slenkstį peržengti buvo uždrausta, 
nes už to slenksčio jau Saliamono šventyklos 
kiemas. Labai norėjau iš arčiau pamatyti tą vietą, 
tai nuėjome prie mažesniųjų vartų, į mažą gatvelę 
dešinėje pusėje, kuri arčiausiai prieina prie šven
tyklos. Tenai yra siauresnis, vos keturiasdešimties 
uolekčių kiemas. Iš tos vietos pro vartus labai gerai 
matyti pati šventovė. J i daili ir labai šviesi, nes 
viduje degė daug žibintų. 

Mums prie minėtųjų vartų stovint ir žiūrint į 
vidų, turkai šaipydamiesi vertėjui liepė pasakyti, 
kad įeitume į kiemą. Jie tarsi leidžia, kad tuojau 
galėtų mums nubausti pagal įsakymą, išleistą prieš 
krikščionis. 

Kaip anksčiau užsiminėme, krikščionims 
uždrausta iš viso įeiti į bet kokią turkų mečetę; o 
čia nė į kiemą įžengti neleidžiama. Jei krikščioniui 
pasitaikydavo įeiti į kitą kokią mečetę, tai, 
atsisakęs priimti mahometonų tikėjimą, tik šešiais 
tūkstančiais cekchinų tegalėdavo išsipirkti gyvybę. 
Čia vos koją įkėlęs į kiemą turi būti apipjaustomas 
arba mirti . 

Turkai taip įsitikinę, kad ne tiktai šventovė, 
bet ir šventovės kiemas turi Dievo Saliamonui duo
tą privilegiją: mat Dievas pažadėjo išklausysiąs 
maldą kiekvieno, kas šioje vietoje kokio dalyko pra
šysiąs. Turkai sako: krikščionis, į šią vietą įžengęs, 
gali Dievo paprašyti, kad turkai būtų išvaryti, ir 
šios vietos vėl krikščionims atitektų, ir Dievas, be 
abejo, išklausytų to meldžiantjjj. Taip tad apakę šie 
vargšai gyvena. Kai mūsiškiai jiems atsikerta: ko
dėl jie. privilegijuotoje vietoje melsdamiesi, neiš
prašo Dievo, kad krikščionys visai pražūtų, jie tuo-

KELIONE Į JERUZALĘ 
M, K RADVIiA NAŠLAVUS 
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jau nutyla arba galvą papurto. Kiti atsako, kad 
nedera tokio dalyko prašyti. 

Kurie prisimena, kaip Viešpats Kristus varg
damas ir nerimaudamas Saliamono šventykloje 
mokė žydus, rūpindamasis jų išganymu, tie, su
kalbėję Viešpaties maldą ir Angelo pasveikinimą, 
šioje vietoje gauna visuotinius atlaidus. Nuo ten 
ėjome į Piloto rūmų pusę, paskui Kryžiaus keliu 
grįžome į vienuolyną jau visai saulei leidžiantis. 
Pasisamdę mulus ir nešulinius gyvulius, ruošėme 
visa, ko reikėjo, rytdienos kelionei. 

Jeruzalėje išbuvau dvi savaites, įskaitant ir tas 
dienas, kai buvau Betliejuje ir prie Jordano 

upės. Pasitaikė tenai būti tuo metu, kai ilgiausios 
dienos, todėl daugelis paprastai klausia, ar žiemą ir 
vasarą Jeruzalėje vienodas dvylikos valandų dienos 
ir nakties ilgumas, kaip kad Kristus sakė (Jono kn., 
11). Bet čia nė vienuolyne nesant jokio laikrodžio, 
sunku buvo šį dalyką pastebėti. Kiek iš vienuolyno 
saulės laikrodžio ir klepsidros galima suvokti, nak
tis nebuvo trumpesnė kaip dešimties su puse 
valandų, skaičiuojant nuo saulės nusileidimo iki 
užtekėjimo. Tą pat ir vienuoliai tvirtino. Į tą klau
simą teisingai teologai atsakys.' 

Čia patogi proga šį tą pasakyti apie labai jdomų 
gyvį — chameleoną, nes tenai vienuolyne matėme 
tris. Juos pastebėjome keliuose ten augančiuose 
alyvmedžiuose. Didumo ir formos jie kaip driežai, 
bet nekanda, nes neturi burnos, todėl nei ėda, nei 
geria, gyvena oru. Turi tik mažo pipiro dydžio sky
lutę, pro kurią įtraukia oro. Visai nenuodingi. Juda 
labai lėtai: per visą dieną vos vieną uolektj nuropo-
ja. Uždėtas ant rankos (jį nebaisu paliesti), vos 
pajuda, kol vėl nuimamas. Nuo medžio niekada ne
nulipa. Ant kūno juoduoja retokos, tamsios dė
melės. Spalvos būna tokios, kokia arčiausiai yra, 
išskyrus raudoną ir rudą. Tą teko dažnai pastebėti. 
Tamsios dėmeles nesikeičia, tik pati oda Akys 

iššokusios, apvalios ir gyvos. Jas gali vartyti tuo 
pačiu metu vieną aukštyn, kitą žemyn, taip pat 
viena akis gali žiūrėti pirmyn, kita — atgal. 

Padėtas ant kokios nors spalvos, kai aukščiau 
padėta kita spalva, tuojau ima žiūrėti į abi. Į kurią 
stipriau įsižiūri, tą spalvą ir įgauna. Sakykim, per 
vieno „Tėve mūsų" sukalbėjimo laiką visas paste
bimai nusidažo ta spalva. Padėjau jį virš baltos, ža
lios, mėlynos, juodos spalvos: į visas reaguoja. Pa
dėtas ant raudonos, nesikeičia. Rudos rankose ne
turėjau. Sako, kad ir tos nepriima. Niekada nesituš-
tina, nes iš visur uždaras, be to, neėda ir negeria. 

Liepos devintos dienos rytą, išklausę Mišių, 
pavalgę pusryčius, atsisveikinome su vienuo

liais. Išėję pro Žuvų vartus, pasirūpinome, kad 
mums atneštų ginklus; juos buvome pas kadį 
pasidėję. Ginklai mums buvo grąžinti, bet netinka
mai naudoti, atšipę. Tada, ketvirtą valandą prieš 
saulei leidžiantis, išvykome iš Jeruzalės. Ketvirta
dalį mylios nukeliavę, kairėje pamatėme kalną, ant 
kurio buvo griuvėsiai. Sakoma, kad tenai buvęs 
pranašo Samuelio kapas; tuo vardu iki šiol tebe
vadinamas. Paskui ilgą mylią kopę aukštyn, maž
daug už pusmylio pamatėme kitą kalną. Jo papėdė
je buvo Emauso pilaitė. Į ten jokiu būdu nega
lėjome patekti dėl arabų: ieškodami vandens, ten 
buvo sujoję penki šimtai raitelių. Jie nuolat keičia 
vietą, ieškodami ganyklų ir vandens. Kas Emausą 
matė, sakė, kad nuo arabų užpuldinėjimų visai esąs 
apleistas, ištuštėjęs. Iš tolo vos dešimt namelių ma
tyti. Susitikome keletą raitelių etiopų, kaip pa
sirodė, plėšikų. Buvo pažįstami su mūsų sargy
biniu, todėl leido mums laisvai keliauti. Vienas iš jų 
palietė prie mano arklio balno pririštą maišelį, bet, 
pamatęs ten įdėtus apatinius rūbus, nuėjo, nieko 
daugiau nedaręs. 

Daug mylių nukeliavę tolyn, atvykome į Te-
rebinto slėnį, kur Dovydas užmušė Galijotą. Slėnis 
gana ilgas, bet siauras. Dėl sutekančių vandens 
srovių jame pastatytas nedidelis tiltas. Tuo metu 
tenai visai nebuvo vandens, tačiau kai prasideda 
liūtys, kurios ten gana retos, jo šiek tiek pagausėja. 
Perjojus per tiltą, dešinėje už pusmylio buvo kaž
koks turkų kaimas. Saulei krypstant žemyn, at
vykome prie šv. Jeremijo bažnyčios, šalia kurios 
buvo kažkoks beveik visai sugriuvęs vienuolynas. 
Pati bažnyčia gana gerai išlikusi. 

Bus d a u g i a u . 
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LIETUVOS SAVAITĖ 
ANDRIUS NAVICKAS 

Žingsnis Į priekį - du atgal? 

Gediminas Kirkilas. 

Socialdemokratams vadovaus 
Gediminas Kirkilas 

Tai, kad premjeras Gediminas 
Kirkilas taps ir naujuoju socialde
mokratų pirmininku, tapo aišku po 
to, kai jį tvirtai parėmė buvęs pir
mininkas Algirdas Brazauskas. Tuo 
labiau, kad apie LSDP artėjimą prie 
vakarietiškosios socialdemokratijos 
kalbantys šios partijos nariai nesuge
bėjo iškelti savo kandidato, o Krašto 
apsaugos ministras Juozas Olekas, 
pagrindiniu kritikos objektu pasirin
kęs socialdemokratų bendravimą su 
konservatoriais, tikrai nėra nei cha
rizmatiškas, nei patrauklus parti
niams disidentams, tokiems kaip 
Aloyzas Sakalas ar Bronislavas Gen
zelis. Nenuostabu, kad balsavimą dėl 
pirmininko G. Kirkilas prieš J. Oleką 
laimėjo aiškia persvara. 

Vienas iš svarbiausių klausimų -
kiek naujasis pirmininkas norės po
kyčių LSDP veikloje? Skeptikai tvir
tina, kad G. Kirkilas išliks A. Bra
zausko valios vykdytojas ir remsis iš
skirtinai ekskomunistine nomenkla
tūra. Pats premjeras kalba apie parti
jos modernizavimą, tačiau, tiesą pa
sakius, nelabai aišku, koks jis galėtų 
būti. Tuo labiau, kad pagrindiniu 
tikslu socialdemokratai |vardijo ne 
socialinio teisingumo įgyvendinimą 

Eltos nuotr. 

ar solidarumo stiprinimą, bet sėkmę 
būsimuose Seimo rinkimuose. 

Naujasis LSDP pirmininkas 
neturėtų pamiršti, jog opozicija parti
jos viduje tik susilpnėjo, bet neiš
nyko. Algirdas Paleckis per LSDP 
konferenciją emocingai ragino labiau 
akcentuoti kairiąsias vertybes. Tai, 
kad Lietuvos socialdemokratai flir
tuoja su stambiuoju verslu, kritikavo 
ir įvairių LSDP skyrių atstovai. G. 
Kirkilas tokio pobūdžio kritika vadi
na gerokai perdėta. Nelinkęs jis at
siriboti ir nuo „valstybininkais" pasi
vadinusia grupuote. Ką gi, netrukus 
išvysime, ar modernizacija tereiškia 
viešųjų ryšių suintensyvinimą ar 
realius pokyčius LSDP struktūrose. 

KGB rezervistai gali būti ramūs 

Visiška nesėkme baigėsi bandy
mai, kad ir pavėluotai, apriboti KGB 
rezevistų galimybes dirbti valstybės 
tarnyboje. Prezidento veto sutriuški
no pirmąjį bandymą priimti atitinka
mas Liustracijos įstatymo nuostatas, 
na, o antrajam bandymui Seimui jė
gų, o ir noro, neužteko. Svarstymas 
baigėsi skandalu, kurį sukėlė parla
mentaro Petro Gražulio replika, jog 
prezidentas yra tapęs KGB įkaitu. 
Prezidento patarėjai paliko Seimo 
salę, Jo Ekscelencija išplatino pareiš

kimą, kuriame pareiškė esąs giliai su-
krėsas tokio kaltinimo, o P Gražuliui 
pritaikyta Statute numaty ta griežta 
bausmė. 

Dauguma Seimo narių, net ir tie, 
kurie nesutinka su prezidento pozici
ja, smerkė P Gražulio elgesį. Tiesa, 
ne vienas pripažino, jog Seimo narys 
garsino kaltinimus, kurie labai popu
liarėja tarp paprastų žmonių, nesu
prantančių, kas atsitiko, jog Valdas 
Adamkus, regis, tapo svarbiausiu re
zervistu gynėju. Tiesa, tai nepateisi
na P Gražulio ekscentriškumo, nere
tai nupuolančio į chamizmą. 

Politinėms aistroms aprimus, ga
lima konstatuoti, kad KGB rezervis
tai gali triumfuoti, nes ne tik nėra 
taikomi jokie teisiniai apribojimai jų 
veiklai, tačiau net nepri imta ir nuos
tata, kurią siūlė teisininkai ir po
litologai, jog rezervistų sąrašas būtų 
pagarsintas viešai. 

Abitūros e g z a m i n a i - karo 
a r e n a 

Prasidėjo ab i tū ros egzaminai. 
Tūkstančiai Lietuvos abiturientų lai
kė baigiamąjį ma tema t ikos egza
miną. Formaliai egzaminas praėjo 
sėkmingai, tačiau.. J a u ne pirmus 
metus keliama ta pat i problema, bet 
situacija nesikeičia. I r vėl abiturien
tai bei jų mokytojai skundėsi, kad 
matematikos egzaminas itin sudėtin
gas, užduotys parengtos iš ypač sun
kių uždavinynų ir daugelis jų buvo 
labai netikėtos abi tur ientams. Tai 
reiškia, jog toliau tęsiama praktika, 
kai egzaminas suvokiamas ne kaip ži
nių patikrinimas, bet kaip bandymas 
„sukirsti". 

Egzaminų rengėjai, regis, sten
giasi pergudrauti mokinius, sukelti 
jiems stresą. Nenuostabu, kad psi
chologai ir psichoterapeutai signali
zuoja, jog labai daugėja nervų ligomis 
sergančių jaunų žmonių siekis ir ypač 
tai ryšku, kalbant apie abiturientus. 
Vadovaujamasi nuosta ta - teišgyvena 
stipriausi. Tačiau ar iš tiesų tai tinka
miausia nuostata švietimo sistemoje? 

Egzaminų rengėjai teisinasi, jog 
jie stengiasi kuo labiau diferencijuoti 
mokinius pagal jų sugebėjimus. Esą 
jei egzaminas būtų lengvesnis, tai jį 
sėkmingai išlaikytų per didelis skai
čius abiturientų. Tačiau ar šiuo atve
ju nuo mokyklos nediegiamas įsitiki
nimas, kad mokykla yra kliūčių 
ruožas, kurį reikia įveikti, o ne svar
bi pagalba, ugdant išmintingą asme

nybę? Dažnai klausiama, kodėl Lie
tuvoje daugelis piliečių valstybę su
vokia ne kaip savo namus, bet kaip 
savotišką priešininką, su kuriuo ten
ka kovoti. Tačiau ne tik abitūros eg
zaminai, bet ir dauglis kitų dalykų 
atskleidžia, kad pati valstybė į pi
liečius žvelgia ne kaip rūpestinga mo
tina, bet kaip naujokų pulko komen
dantas kariuomenėje. 

Ar te isėjams galioja įstatymai? 

Seimas ketvirtadienį Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų 
skyriaus pirmininke paskyrė Janiną 
Stripeikienę. Jį pakeis su triukšmu 
atleistą Česlovą Jokūbauską, kurio 
kadencija baigėsi jau prieš du metus. 
Prezidentas, spėjama, patyrė stiprų 
spaudimą neskelbti dekreto dėl Č. Jo-
kūbausko atleidimo. Delsta ilgai, 
būta daug raginimų, žodinių karų. 
Net gi, kai prezidentas pagaliau pa
sirašė dekretą dėl atleidimo, jam į at
lapus kibo pats C. Jokūbauskas, ku
ris apkaltino prezidentą, esą jo dekre
tas pažeidžia teisines normas. Para
doksalu, bet Č. Jokūbauskas tarsi 
kurčias daugybei išaiškinimų, jog jo 
kadencija seniai pasibaigusi, ir įrodi
nėja, jog niekas neturi teisės jo at
leisti. 

Kita vertus, toks C. Jokūbausko 
elgesys mažiau stebina, kai labiau įsi
gilini į kontekstą. Sio teisėjo pasi
traukimas iš labai aukštų pareigų 
Lietuvos teismų sistemoje - svarbus 
įvykis teismų reformos, apie kurią 
daug kalbama srityje. C. Jokūbaus
kas, daugelio apžvalgininkų įsitiki
nimu, buvo tvirtas dabartinės ydin
gos teisminės sistemos ramstis, ku
rioje, deja, labai daug nepotizmo, ko
rupcijos apraiškų. Tai paliudijo ir 
keistas jo elgesys atleidimo metu, kai 
Č. Jokūbauskas bandė įrodyti esąs 
aukščiau už Lietuvoje galiojančius 
įstatymus. 

C. Jokūbausko pasitraukimas iš 
aukšto posto teisminėje sistemoje -
viltingas ženklas, kad permainos 
įmanomos. Kita vertus, labai reika
lingas Teismų įstatymas lieka įstri
gęs Seime ir neaišku kuriam laikui. 
Problema ne tiek ta, jog Seimo nariai 
vilkina jo svarstymą, kiek tai, jog jo 
projekte labai daug ginčytinų vietų. 
Taip pat nepadeda ir tai, jog Lietu
voje aukštas pareigas užimantys tei
sininkai vis dar nenori susitaikyti, 
jog yra įstatymų tarnai, o ne virš įsta
tymų plevenantys demiurgai. 

Kapitonas: tok io pasišventimo... 
Atkelta iš 1 psl. 
brolystė, o kai kas daugiau. Lietuva 
— ištikimos draugystės, bendražygio 
pavyzdys. Mes vertiname jos pažangą 
aplinkos apsaugos, sienų kontrolės, 
prekybos, ekonomikos vystymosi sri
tyse", — sakė R. S. Kerno. 

Laivo vadas teigė neslepiąs susi
žavėjimo lietuvių tauta, per septynio
lika metų atkūrusią valstybės gyve
nimą po penkis dešimtmečius truku
sių okupacijos negandų. 

„Klaipėdoje matėme gražiuose 
restoranuose besiilsinčius žmones, o 

mums pasakojo, kad tik prieš kelioli
ka metų, bandydami pragyventi, 
žmonės prekiavo drabužiais kioskuo
se. Mūsų šalis taip pat didinga, mes 
ją mylime, tačiau tokio pasišventimo, 
kaip čia, pas mus reta", — sakė R. S. 
Kerno. 

Maždaug milijardą JAV dolerių 
kainuojantis, 1988 metais į vandenį 
nuleistas ir po metų karo tarnybon 
stojęs kreiseris „Normandy" priklau
so „iconderoga" klasei. 26-iems šios 
klasės kreiseriams suteikti žinomų 
praeities mūšių vardai. 

A. Simutis amžino poilsio grįžo į tėvynę 
Atkelta iš 1 psl. 
generaliniame konsulate Niujorke — 
sekretoriumi, konsuliniu atašė, vice
konsulu, generaliniu konsulu. 

1991 metais A. Simutis buvo pir
masis Lietuvos atstovas, įteikęs ski
riamuosius raštus Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui. 

A. Simutis buvo aktyvus lietuvių 
išeivijos narys, daugelio straipsnių 

JAV lietuvių spaudoje autorius, sten
gėsi plėtoti Niujorko lietuvių preky
bos rūmų veiklą, lankėsi ir skaitė 
pranešimus Lietuvių Bendruomenei 
Argentinoje, Brazilijoje, Urugvajuje 
ir Venesueloje. 

A. Simučio nuopelnai įvertinti 
Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedi
mino ordino Didžiuoju kryžiumi ir 
Komandoro kryžiumi. 

Akimirka iš kariuomenės ir visuomenės šventės Vingio parke. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr 

Kariuomenės ir visuomenės vienybės diena 
Vilnius, gegužės 21 d. (ELTA) 

— Trečiasis gegužės sekmadienis 
Lietuvoje - pirmosios Nepriklauso
mybės metais pradėta švęsti šventė, 
skirta prisiminti Lietuvos kariuo
menę — susipažinti su karine techni
ka, pasivaržyti su kariais ar tarpu
savyje įvairiose sportinėse rungtyse, 
paklausyti geros ir ne tik kariškos 

muzikos, paragauti garsiosios karei
viškos košės. 

Be to, praėjusį sekmadienį pa
gerbti partizanai, kovęsi už Lietuvos 
nepriklausomybę. Už laisvės gynėjus 
ryte laikytos Šv. Mišios Šv. Ignoto 
bažnyčioje. Partizanai dieną taip pat 
iškilmingai pagerbti prie generolo Jo
no Žemaičio paminklo. 



DRAUGAS, 2007 m. gegužės 22 d., antradienis 

Pasaulio naujienos -
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

JAV 

Rusijoje jau kalbama apie 
ekonomikos krizę 

Darbuotojų pajamos Rusijoje auga greičiau nei jų darbo produktyvumas. 

Maskva, gegužės 21 d. (Alfa.lt) 
— Pirmaisiais šių metų mėnesiais 
Rusijos ekonomika kyla kaip ant mie
lių. Šalies ekonomika tampa vis la
biau konkurencinga ir nebėra prik
lausoma vien nuo žaliavų. Investi
cijos smarkiai didėja, o vartotojų pak
lausa skatina ekonominį kilimą. 

Taip Rusijos ūkį apibūdina val
džios atstovų bei ekonomistų, tačiau 
rizika sumažėsiančiam šalies ekono
miniam patrauklumui užsienio inves
tuotojams niekur nedingo, rašo nau
jienų svetainė „RiaNovosti". 

Pasak Rusijos ekonominio vysty
mo departamento, ekonominė situa
cija Rusijoje yra daug geresnė nei 
praėjusiais metais ir rodos, kad pesi
mizmui vietos nebeliko, tačiau yra 
nemažai faktorių rodančių, kad yra ir 
daug šešėlių ant pirminio gražaus 
ekonominio vaizdo. 

Vystymo departamento analiti
kai pabrėžia dvi pagrindines grėsmes 
Rusijoje - didėjantis importas bei ky
lantys darbuotojų atlyginimai. 

Per pirmąjį ketvirti importas ša
lyje išaugo 36 proc. ir nėra priežasčių 
jam mažėti. Be to, didėjančios dar
buotojų pajamos keičia jų vartojimo 
Įpročius. Vis daugiau Rusijos piliečių 
sutinka mokėti daugiau už aukštos 
kokybės prekes, kurios yra importuo
jamos iš užsienio. Geriausias to pa

vyzdys yra automobilių rinka. Užsie
nyje pagaminti automobiliai 2002 
metais sudarė 11,8 proc. visų parduo
tų automobilių, o 2006 metais išaugo 
iki 68 procentų. 

Staigus vartotojų persiorientavi
mas į importuotas prekes atsiliepė ir 
valstybės biudžeto balansui. Per pir
mąjį metų ketvirtį einamosios sąs
kaitos balanso perteklius sumažėjo 
29 proc. iki 22 mlrd. dolerių. Stag-
nuojantis eksportas buvo pagrindinė 
mažėjančių įplaukų priežastis ir tik 
didėjančios komercinės paskolos ir 
serija IPO (pirminis viešasis akcijų 
platinimas) užsienio rinkose gelbėja 
situaciją Rusijoje. 

Antra grėsminga padėtis Rusijos 
ekonomikai yra tai, kad darbuotojų 
pajamos auga greičiau nei jų darbo 
produktyvumas, o tai augina infliaci
ją. Produktyvumas Rusijoje yra pen
kis kartus mažesnis nei JAV ir ketu
ris kartus mažesnis nei Vokietijoje. 
2006 metais vienas darbuotojas vidu
tiniškai per metus sukurdavo prekių 
vertų 14,516 dolerių. 

Rusijos ekonomika išlieka nepas
tovi, o žaliavų įtaka — taip pat labai 
didelė. 

Pasak analitikų, didelė priklau
somybė nuo žaliavų neleis Rusijai 
greitu metu prisijungti prie pasauli
nės prekybos organizacijos. 

Popiežius smerkia seksą ir smurtą 

EUROPA 

Vatikanas, gegužės 20 d. („Reu-
ters"/BNS) — Popiežius Benediktas 
XVI sekmadienį kritikavo žiniasklai-
dos priemones, transliuojančias anti-
socialias ir smurtą propaguojančias 
programas, taip pat rodančias vaiz
dus, kurie „suvulgarina žmogaus sek
sualumą". 

Šias mintis popiežius dėsto krei
pimesi, skirtame Katalikų Bažnyčios 
41-ajai Pasaulinei komunikavimo 
dienai, kurios šiųmetė tema yra 
„Vaikai ir visuomenės komunikavimo 
priemonės: iššūkis ugdymui". 

„Smurtą ar antisocialią elgseną 
kurstančios arba žmogaus lytiškumą 
suvulgarinančios laidos yra nepriim
tinos, ypač jei jos rodomos nepilna
mečiams", — kreipdamasis į minias 
tikinčiųjų, susirinkusių Sv. Petro 
aikštėje, kalbėjo popiežius. 

MINSKAS 
Irano prezidentas Mahmoudas 

Ahmadinejadas pirmadienį atvyko į 
Minską su dviejų dienų vizitu, kurio 
metu susitiks su šios šalies vadovu 
Aleksandru Lukašenka. Sis vizitas, 
kurio metu susitiks du iš labiausiai 
izoliuotų vadovų pasaulyje, bus skir
tas įvairiems dvišalio bendradarbia
vimo klausimams, sakė Baltarusijos 
užsienio reikalų ministerijos atstovas 
Andrejus Popovas. Abu prezidentai 
derėsis dėl energetikos, prekybos ir 
technologijų, o vėliau M. Ahmadine
jadas turi apsilankyti kai kuriose 
Baltarusijos gamyklose. 

LONDONAS 
Vienam 34 metų Didžiosios Bri

tanijos piliečiui 2005 metų liepos 7 
dienos atakas prieš Londono trans
porto sistemą tirianti policija sekma
dienį pateikė kaltinimus turėjus „ai 
Qaeda" apmokymų vadovą. Khalidui 
Khaliąui buvo pateikti kaltinimai tu
rėjus „dokumentą arba užrašus, tai 
yra 'Al Qaeda' apmokymų vadovą, 
kuriame esanti informacija gali būti 
naudinga vykdant ar planuojant te
roristinį aktą", nurodė vienas polici
jos atstovas spaudai. Kh. Khaliqas 
buvo sulaikytas gegužės 9 dieną su 
dar trimis asmenimis, kurie vėliau 
buvo paleisti be jokių kaltinimų. Po
licija tų asmenų, kuriems nebuvo pa
teikti jokie kaltinimai, tapatybės ne
skelbia. 

Paskutinis pasaulyje arbatą ga
benęs kliperis „Cutty Sark", kuris 
priviliodavo nemažai turistų, pirma
dienį ryte buvo apimtas liepsnų. Lai
vas, kuris buvo rekonstruojamas ir 
kuris 2009 m. turėjo būti vėl atida
rytas, 6 vai. ryto vietos laiku tebede
gė, ir ugniagesiai baiminosi, kad gali 
sprogti jame esantys dujų balionai, 
kurie buvo naudojami remonto dar
bų metu. „Cutty Sark", vienintelis 
pasaulyje išlikęs kliperis, kuris ga
bendavo arbatą, į pirmąją savo kelio
nę išplaukė 1870 m. Vienas garsiau-

i sių laivų stovi doke Grinviče. 

VARŠUVA 
Pirmoji JAV priešraketinio skydo 

statybos Lenkijoje fazė galėtų būti 
užbaigta anksčiausiai 2011 metais, 
pirmadienį sakė lenkų gynybos mi
nis t ras Aleksandras Szczyglo. Va
šingtonas nori dislokuoti Lenkijoje 
10 raketų gaudytuvų, o Čekijoje — 
radiolokatorių sistemą. Kuriamo 
priešraketinio skydo tikslas yra ginti 
nuo „piktadarių valstybių", tokių 
kaip Iranas, galimų atakų. Sis ame
rikiečių planas išprovokavo ginčą su 
Maskva, kuri baiminasi, kad šią sis
temą kada nors bus galima panau
doti puolant Rusiją. 

LOS ANDŽELAS 
Aidaho (Idaho) valstijoje Moscow 

mieste vėlai šeštadienį per snaiperio 
išpuolius žuvo trys ir buvo sužeisti 
dar du žmonės. Iš pradžių snaiperis 
šaudė apygardos teisme, kur nušovė 
policijos pareigūną ir sužeidė du 
žmones, o vėliau kelias valandas slė
pėsi bažnyčioje, į kurią įsiveržusi po
licija surado dviejų vyrų lavonus i r 
ginklą. Manoma, kad vienas iš t ų 
dviejų vyrų ir yra snaiperis. Policija 
nežino žudiko motyvų. 

RUSIJA 
_ _ 

• 

MASKVA 
Prezidentas Vladimiras Putinas 

pirmadienį nurodė savo vyriausybei 
suintensyvinti derybas su Europos 
Sąjunga (ES) dėl ginčo lenkiškos mė
sos klausimu sprendimo. „Prašau jū
sų suintensyvinti šį dialogą", —sakė 
V. Pu t inas žemės ūkio ministrui 
Aleksejui Gordejevui. „Turime ta i 
padaryti . Turime depolitizuoti šį 
klausimą ir spręsti problemas profe
siniu lygmeniu", — sakė Rusijos pre
zidentas. 

AZIJA 

TOKIJAS 
Japonijos imperatorius Akihito 

ir imperatorienė Michiko pirmadieni 
išvyko į 10 dienų kelionę po Europą, 
kur apsilankys trijose Baltijos valsty
bėse. Imperatoriškoji pora iš pradžių 
nuvyks į Švediją, o po to — į Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. 

Paskui popiežius ragino žiniask-
laidos sektoriaus vadovus „propaguo
ti žmogiškąjį orumą, santuoką ir šei
mą". 

Pasaulinei komunikavimo dienai 
skirtą kreipimąsi popiežius tradiciš
kai išplatino dar sausio 24 d., per ži-
niasklaidos globėjo šv. Pranciškaus 
Saleziečio šventę, kuriame sukritika
vo animacinius filmus ir vaizdo žaidi
mus bei kitas programas ir produk
tus, kuriuose „pramogos vardan 
aukštinama prievarta ir vaizduojama 
antisociali elgsena arba suvulgarina
mas žmogaus lytiškumas". 

„Kaip galima būtų paaiškinti šią 
'pramogą' nesuskaičiuojamai daugy
bei nekaltų jaunuolių, iš tikrųjų ken
čiančių dėl smurto, išnaudojimo ir 
prievartavimo?" — klausiama popie
žiaus rašytame kreipimesi. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 604S5 Tel. 1 70B-599-9680 
Fax. 1 708599 9682 Tel. ? 800-775-7363 

http://Alfa.lt
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TAUTOS FONDO REMIAMOMS 
ATODANGOMS" - PENKERI 

METAI 
J? 

Artėjant Tautos fondo metiniam 
narių susirinkimui? kur is įvyks 2007 
birželio 2 d. New York, pristatome 
vieną iš keleto Fondo remiamų lietu
viškų leidinių, Lietuvoje jau penktus 
metus leidžiamo „XXI amžiaus" 
priedą — „Atodangos". Kaip pastebi 
vienas iš Fondo narių Jonas Pabe
dinskas, tuo galėtų didžiuotis ne tik 
Fondo nariai, bet ir visa išeivija. 

„XXI amžiaus" priedas „Atodan
gos" leidžiamas nuo 2003 m. sausio 
mėnesio. Tačiau jo pradžia siekia dar 
toliau. 

Grupė išeivių 2000 m. pabaigoje 
paprašė Loretos Povilionienės Vil
niuje redaguoti dešinės pakraipos 
mėnraštį „Žinialaiškis" ir jį kas mė
nesį platinti Lietuvoje. Siauros apim
ties, bet įdomius rašinius spausdi
nant i s aplinkraštis buvo taip pat 
s iunčiamas elektroniniu būdu iš 
Lietuvos į Čikagą, čia atspausdina
mas ir platinamas. 

Nuo 2003 metų pradžios šis lei
dinėlis persiorientavo į „Atodangų" -
mėnraštį, platinamą kaip „XXI am
žiaus" priedą Lietuvoje ir išeivijoje. Jį 
ir toliau redaguoja žurnalistė L. Po
vilionienė, kuri dalyvavo redaguojant 
kelis leidinius: „Apžvalga", „Bernar
dinai", „Delfi", „Alfa", ir kuriai pade
da redakcinė kolegija. Daugiau kaip 
tūkstant is lietuvių įvairiuose kraš
tuose gauna jo straipsnius tiesiogiai 
ir elektroniniu paštu. 

Visa tai nebū tų įmanoma be 
Tautos fondo finansinės paramos, 
kuri šį leidinį palaiko jau penkti me
tai. Tautos fondas taip pat išlaiko 
„Valstiečių laikraščio" priedą „Tė
viškės šviesa", skirtą Lietuvos mo
kyklų mokiniams ir mokytojams. 
Leidinio pradin inkas ir spiritus 
movens yra Fondo tarybos pirmi
ninkas emeritus inž. Jurgis Valaitis. 

Kai prieš penkerius metus vietoj 
„Žinialaiškio" nuspręsta leisti priedą 
prie „XXI amžiaus" — „Atodangas", 
siekta bent kelių tikslų. Pirmiausias 
šio priedo leidimo akstinas buvo pa
siekti ir tam tikra prasme prakalbinti 
Lietuvos provincijos inteligentiją, 
atrodė, atitrūkusią nuo viešųjų pro
cesų Lietuvoje ir vis labiau tolstančią 
nuo greitėjančio didmiesčių gyveni
mo. Tuometinės kalbos apie dvi 
Lietuvas anaiptol neatrodė laužtos iš 
piršto. Todėl pas i r inktas leidinys 
buvo kaip tik tas, kur is gali pasiekti 
inteligentiją, dažnai neįperkančią 
brangios spaudos, bet nepamiršusią 
kelio į bažnyčią, mat , „XXI amžius" 
dažnai nemokamai platinamas per 
klebonijas. Siekta kaimo mokyto
jams, gydytojams, taip pat moki
niams, būsimiems s tudentams su
teikti paskatos aštresnei diskusijai, 
priartinti juos prie tų viešųjų reikalų, 
kuriais gyvena didmiesčiai. 

Ieškota autorių, kurių pavardės, 
viena vertus, būtų daugiau ar mažiau 
pažįstamos ir kur ių mintys būtų 
patrauklios ir įdomios tokiam skaity
tojui. Taip pat skatinome rašyti jau
nimą, taip augindami nuolatinį savo 
autorių ratą, kuris dabar jau tapo 
tam tikru „Atodangų" prekės ženklu. 

Priede bandoma nekalbėti vien apie 
pinigus bei ūkį, primenant skaityto
jams apie kitus svarbius dalykus, 
kurie leistų kalbėti apie tai, kad ir 
Lietuvos provincijoje egzistuoja pi
lietinė visuomenė, kad ir mums, ir 
jiems ne tas pats, kas vyksta šalyje, 
kad mums visiems rūpi ne tik sotus 
pilvas ir pilna kišenė, ne tik mūsų 
artimųjų ir kaimynų, bet ir tautos 
gerovė bei išlikimas — ir orus išliki
mas. 

Kaip pasirodė, rūpestis Lietuvos 
provincija buvo labai pagrįstas — per 
tuos penkerius „Atodangų" leidimo 
metus situacija pasikeitė iš esmės, 
bet, deja, ne į gerąją pusę. Prieš 
penkerius metus Lietuvos provincija 
skurdo ir pyko ant didmiesčių ir jų 
suragėjusių politikų, nematančių to
liau savo nosies. Matyt, taip ir ne
galėjo ilgai tęstis — Lietuvai įstojus į 
ES, prasidėjo masinė emigracija ir 
Lietuvos provincija pradėjo tuštėti. 
Šiandien jau kalbama apie katastro
fišką kaimo gydytojų ir mokytojų 
stoką, apie tai, kad lietuviai išvažiuo
ja visomis šeimomis ir kadaise apleis
tas patriotiškumo ugdymas ir dėme
sio — ne tik finansinio — stoka 
provincijai jau duoda karčių vaisių. 

tiku (V Landsbergio, V Stundžio, A 
Kubiliaus, R. Garbaravičiaus, A. 
Kašėtos, K. Masiulio, G. Steponavi
čiaus, I. Degutienės ir kitų) nuomonė 
bei komentarai. 

Periodinės spaudos provincijoje 
padėtis kol kas sudėtinga. Regioninė 
spauda gaili pinigų bent kiek rimtes
nei analizei, manydama, kad tai 
„neatsiperkanti" medžiaga — mie
liau spausdina vietinių įvykių apžval
gas bei užsakomąją (ir gerai ap
mokamą) turtingų partijų reklaminę 
medžiagą. Atsižvelgdamas į tai „Ato
dangos" priedas stengiasi pritraukti 
provincijos skaitytoją, pateikiant jam 
gilesnės medžiagos apmąstymui. 

Parengta pagal J. Pabedinsko 
atsiųstą medžiagą 

Tautos fondo metinis narių 
susirinkimas įvyks 2007 birželio 2 
d. Tautos fondo raštinės patalpose 
(307 W. 30th Street, New York, NY 
10001-2703). Registracija — 9:30 
vai. r., susirinkimo pradžia — 10 
vai. r. Metiniame susirinkime da
lyvaus ir pranešimą skaitys Tau
tos fondo Lietuvos atstovybės vice
pirmininkas dr. Kazimieras Garš
va. Daugiau informacijos gausi
te parašę į Tautos fondo raštinę 
aukščiau nurodytu adresu, ei. 
paštu: info@tautosfonda8.org 
arba paskambinę tel. 212-868-
5860, fax: 212-868-5815. 

LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ IR 
MISIJŲ JAV ĮVAIZDIS 

Per penkerius gyvavimo metus 
,Atodangos" jau sulaukė ir skaitytojų, 
ir visuomenės veikėjų bei akademi
nės bendruomenės atstovų dėmesio. 
Su „Atodangomis" noriai bendradar
biauja populiarūs tinklalapiai www. 
delfi.lt ir www.bernardinai.lt 

Leidinyje spausdinami autoritetą 
Lietuvos visuomenėje turinčių auto
rių komentarai, skirti visuomenės 
gyvenimo ir socialinių reiškinių ana
lizei. Nepataikaujant nė vienai iš 
politinių jėgų, skaitytojui siūloma 
kiek įmanoma objektyvi, tautiškomis 
bei krikščioniškomis vertybėmis grįs
ta analitinė medžiaga. Palyginti neil
gas publikacijų dydis padeda sulaukti 
ir išlaikyti skaitytojų dėmesį. 

Svarbi „Atodangų" darbo dalis — 
idėjinė parama ne tik krikščioniškos, 
bet ir tautiškos, patriotiškos, kultū
ros, kalbos, tautinio švietimo paisan
čios politikos puoselėtojams. „Ato
dangų" puslapiuose Lietuvos poli
tinio ir visuomeninio gyvenimo klau
simus ne kartą kaip nuolatiniai prie
do autoriai nagrinėjo: filosofas Vy
tautas Radžvilas, „Laisvosios Euro
pos" radijo žurnalistas, filosofas Vir
gis Valentinavičius, filosofas Andrius 
Navickas, politologai Tomas Bitinas, 
Lauras Bielinis, Vladimiras Laucius, 
Virginijus Savukynas, Jovita Pra
nevičiūtė, žurnalistai Romas Saka-
dolskis, Dalius Stančikas, Audronė 
Škiudaitė, Aras Lukšas, Rytis Juo
zapavičius, Jūra tė Laučiūtė, viešųjų 
ryšių specialistai Tomas Misiūnas, 
Nerijus Aleska ir Neringa Bliū-
džiūtė. Taip pat „Atodangose" buvo 
nuolat pateikiama įvairių iškilių, 
Lietuvos visuomenei gerai žinomų 
žmonių nuomonė (D. Kuolio, E. 
Vareikio, V Gaidžio, V Ališausko, R. 
Samašiaus ir kitų) bei dešiniųjų poli-

Ses. Pranciška, užjos - Birute Bubiiene. Kazio Razgaičio nuotr. 

Atkelta iš 4 psl. 
Tai, jog anketų sugrįžo daug 

mažiau, nei buvo išplatinta, taip pat 
yra vienas iš krikščioniško sąmonin
gumo ir realios atsakomybės trūku
mo požymių. 

Daugumoje parapijų gyvenimas 
apsiriboja lietuvių kalba aukojamo
mis šv. Mišiomis, po jų — tradiciniu 
pabendravimu prie kavos ir dalyva
vimu tautiniuose bei bažnytiniuose 
renginiuose. Tačiau trūksta religinio 
švietimo, atitinkančio ne tik Visuo
tinės Bažnyčios poreikius, bet ir vie
tinės vyskupijos reikalavimus; neug
domas tikinčiųjų liturginis sąmonin
gumas. 

Parapijų tikintieji neturi žinių 
apie tai, kas vyksta ir į ką tikinčiuo
sius kviečia vietinė vyskupija ir Vi
suotinė Bažnyčia, kokiomis progra
momis jie galėtų pasinaudoti nau
jiems nariams, ypač vadovams 
ugdyti. Todėl būtina spręsti informa
cijos pateikimo ir pasiekiamumo 
problemas. 

Tikinčiuosius į parapiją dau
gumą traukia lietuviškumas, tačiau 
naujai atvykusiems lietuviams tai 
nebėra tokia didelė vertybė, kaip 
ankstesniajai kartai . Pakankamai 
didelis skaičius apklaustųjų kalbėjo 
apie kunigo įtaką bendruomenei. 
Tokia tendencija, anot apklausos, gali 
išlikti ir ateityje. Taigi pastebimai 
didelis autoriteto vaidmuo parapijoje 
ragina pačius kunigus atsakingai 
žiūrėti į savo pašaukimą bei tarnystę, 

o kar tu ieškoti galimybių turėti tin
kamą bendruomenei dvasininką. 
Kartu reikėtų galvoti apie alternaty
vas, kai jo nėra, nes kunigų skaičius 
tiek JAV, tiek Lietuvoje ne auga, o 
mažėja. 

Religinio švietimo srityje pastebi
mas tikinčiųjų poreikis gilintis į ti
kėjimą, noras pažinti Šv. Raštą, daly
vauti maldos grupėse, siekti dvasinio 
augimo. Reikėtų atkreipti ypatingą 
dėmesį į katechezes ne tiek vaikams 
ir jaunuoliams, bet ir suaugusiems. 
Pagirtina, kad tikintieji išlaiko savo 
bažnyčią finansiškai, tačiau rūpestį 
kelia tai, jog per mažai investuojama 
į žmonių ugdymą. 

Turėtų būti išgirstas ir konkre
čiomis priemonėmis sprendžiamas 
poreikis aiškiai įvardinti tarnystes 
bažnyčioje, jas struktūrizuoti, taip 
pat pakviesti ir ugdyti naujus narius. 

Apibūdinant lietuviškų parapijų 
ir misijų JAV įvaizdį galima pasakyti, 
kad įvaizdį kuria mūsų gebėjimas 
kalbėtis tarpusavyje ir su kitais, ieš
koti tiesos, švęsti tikėjimą, išreikšti 
savo tautinį tapatumą, gerbti kitokią 
patirtį turinčius ir būti atviriems 
kitų kultūrai bei galimybėms augti, 
bręsti, skleistis. Pagaliau tai, kad 
žmogus kažko nori, siekia, kažką 
mato ir sugeba paklaustas atsakyti — 
taip pat yra šio įvaizdžio dalis. Tik ar 
jis yra visuotinis — kyla klausimas. 
Vienas jaunas vyras savo anketoje šį 
įvaizdį apibūdino vienu žodžiu: „Auš
ra". Tad tik pamatykime ją ir su 
pasitikėjimu ją priimkime! 

mailto:info@tautosfonda8.org
http://delfi.lt
http://www.bernardinai.lt
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Akių ligos 

SIENLIGE 
(SEZONINĖ ALERGIJA IR 

ALERGINĖ SLOGA) 
A t k e l t a iš 2 ps l . 
Nos i e s a n t i a l e r g i n i a i p u r š -

k ik l ia i būna kelių tipų: steroidiniai 
— mažinantys uždegimą, „Cromo-
lyn" (stabilizuoja uždegiminio atsako 
ląstelių sieneles). Beje, norėčiau pa
minėti, kad nederėtų vartoti vaistų, 
turinčių savo sudėtyje „oxymetazo-
line" preparatą (pvz., vaisto „Afrin"), 
nes jis po kelių dienų pablogins glei
vinės paburkimą ir slogą. 

Jei kartu su šienlige vargina ast
ma ar dusulys, gali tekt i vartoti 
trumpo poveikio purškiklius arba in
haliatorius. Sie vaistai atpalaiduoja 
bronchus, pagerina kvėpavimą, ma
žina uždegimą. 

Esant sunkios formos šienligei, 
nepadedant kitiems vaistams, ar net 
išsivysčius komplikacijoms (ausies 
uždegimams, astmai ir t.t.), gali tekti 
gydytis specialiomis a n t i a l e r g i n ė -
mis in jekc i jomis („allergy shots"). 
Nustačius, kokio tipo alergenas suke
lia šienlige, tenka įšvirkšti itin mažus 
alergeno kiekius po oda, palaipsniui 
didinant dozę. Tai darant, organiz
mas „atbunka" tam alergenui (desen-
ticizuojasi). Alerginiai simptomai pa
gerėja po 3-6 mėnesių, bet gali tekti 
gydytis iki 2-3 metų, priklausomai 

nuo alergijos intensyvumo, organiz
mo atsako ir alergeno tipo. 

Sienligės t r u k m ė 

Daugeliui turbūt įdomu, kaip 
ilgai ši liga tęsiasi. Universalaus at
sakymo pateikti negalėsiu, nes tai 
priklauso tiek nuo alergijos tipo, tiek 
nuo to, kokio intensyvumo kontaktas 
su alergenu (kiek dalelių ore, kaip 
ilgai ir kaip dažnai susiduriama su 
alergenu). Beje, jei turite kitų šeimos 
narių, sergančių alerginiais susirgi
mais, ar jei jūs patys sergate kitomis 
alerginėmis ligomis (pvz., astma, 
egzema), ar jei alergijos vargina nuo 
ankstyvos vaikystės, tuomet polinkis 
intensyvesnei ir ilgiau trunkančiai 
šienligei yra būdingas. 

Vertėtų atsiminti, kad šienlige 
yra sezoninė ir pasikartojanti liga, 
kad naujos alergijos gali bet kada at
sirasti ar išsivystyti, ir daugiausiai 
nuo jūsų pačių priklauso, kiek šien
lige jus vargins. Paskutinis ir turbūt 
svarbiausias priminimas — pagrindi
nis sienligės gydymo įrankis yra jūsų 
rankose: venkite kontakto su aler
genu ar bent jį sumažinkite. 

Tad būkime sveiki ! 

LB LEMONTO APYLINKĖJE -
PAŠNEKESYS SVEIKATOS TEMA 

Šių metų balandžio 29 d. tuoj po 
11 vai. r. pamaldų įvyko LB Lemonto 
apylinkės valdybos suorganizuotas 
susitikimas su daktaru Andrium Ku
dirka. Pašnekesio tema buvo „Storo
sios žarnos vėžys ir jo profilaktika". 
Pranešėjas papasakojo apie šią klas
tingą ligą, jos požymius. Pradžioje 
ligonis beveik neįtaria, kad serga. 
Pirmoje stadijoje ši liga 90 proc. 
pagydoma chirurginiu būdu. Daktaro 
patarimas klausytojams buvo toks, 
kad pajutus kažką ne taip, reikia bū
tinai profilaktiškai pasitikrinti. Toks 
patikrinimas t runka ne daugiau kaip 
30 min. Taip pat labai svarbu laiky
tis tam tikros dietos, nerūkyti. 

Po įdomios daktaro A. Kudirkos 
paskaitos savo patirtimi pasidalino ir 

* * # § - , < 

H»w laikraštis 
Kasdifiitais 
Nuolatinis 

DRAUGAS 
Tel: 773-585^9500 • www draugas.org 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

šia liga serganti Rasa Poskočimienė, 
kuri savo dideliu tikėjimu, kad pa
sveiks, savo malda, atrodo, nugali šią 
ligą. Visi nuoširdžiai palinkėjo jai 
visiškai pasveikti. Jos liga irgi galėjo 
būti greit pagydoma, jei laiku būtų 
pradėtas gydymas. Pacientė pati pri
sipažino, kad pradžioje nekreipė dė
mesio į kai kuriuos sveikatos sutriki
mo požymius, manė, kad tai savaime 
praeis. Manau, kad dauguma iš mūsų 
taip elgiasi. Gal po šio pranešimo mes 
truputį atidžiau susirūpinsim savo 
sveikata. Pabaigoje kai kurie klausy
tojai pateikė klausimus, į kuriuos 
daktaras A. Kudirka noriai atsakė. 
Aš taip pat paklausiau, kiek savaičių 
ar mėnesių reikia eiliniam darbinin
kui dirbti, kad padengtum 30 min. 
patikrinimo sąskaitą. Toks, kaip sako 
paprastas ir greitas patikrinimas kai
nuoja apie 3,500—4,500 dol. 

Amerikoje apie 40 min. žmonių 
iš viso neturi jokio draudimo. 

Gediminas Kairys 
LB Lemonto apylinkės 

valdybos narys 

PASLAUGOS 

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

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIG GYDYTOJAS 

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

EUGENE C DECKER DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prienamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba iietuvišKai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK15, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

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

?) Adobe" 
prakalbo lietuviškai 

„Tildė IT" užbaigė naujausios 
„Adobe Acrobat 8" versijos vertimą į 
lietuvių kalbą. Tai vienas iš didžiau
sių apimčių programinės įrangos 
lokalizavimo projektų Lietuvoje. 

Pasak „Adobe Acrobat" kūrusios 
kompanijos „Winsoft" atstovų, šian
dien kiekvienai tarptaut inei kom
panijai yra svarbu turėt i savo pro
graminės įrangos lietuvišką versiją, 
nes remiantis bendrovės atliktais 
tyrimais akivaizdu, kad Lietuvos 
kompiuterių vartotojai daug mieliau 
naudoja lietuviškai kalbančias pro
gramas ir tokių programų vartotojų 
skaičius nuolatos auga. 

Tokių didelių programinės įran
gos kūrėjų kaip „Winsoft" programų 
lietuvinimas yra labai svarbus proce
sas, nes jau seniai Lietuvoje pro
gramine įranga naudojasi ne tik kom
piuterių specialistai, bet ir kitose sri
tyse dirbantys žmonės. Nors Lietu
voje dar didelė dalis programinės 
įrangos nėra sulietuvinta, tačiau 
„Tildė IT" atlikti programų lietuvini
mo darbai leidžia manyti, kad jau 
netolimoje ateityje daugelis pro
gramų kalbės su mumis lietuviškai. 

Pasak „Tildė IT" direktoriaus 
Apolinaro Škikūno, nors pagal sulie
tuvintų kompiuterinių programų 
kiekį Lietuva vis dar atsilieka nuo 
kitų Europos šalių, tačiau pastaruoju 
metu situacija sparčiai keičiasi. „Tai, 
kad didžiausi pasaulinės programinės 
Įrangos gamintojai rūpinasi savo pro
duktų lokalizavimo darbais, yra 
puikus pavyzdys ir kitiems užsienio 
gamintojams, siekiantiems įsitvirtin
ti Lietuvos rinkoje ir padaryti savo 
produktus suprantamus ir prieina
mus platesniam vartotojų ratui. Tai 

taip pat puikus pavyzdys ir Lietuvos 
programinės įrangos gamintojams, 
kaip greičiau pasiekti užsienio šalių 
rinkas ir jose įsitvirtinti", - sako A. 
Škikūnas. 

Tai jau ne pirmas didelis pro
graminės įrangos lokalizavimo pro
jektas, kurį įvykdė bendrovė „Tildė 
IT". Lokalizavimo paslaugas ben
drovė teikia tokiems pasaulinės pro
graminės įrangos rinkos gigantams 
kaip „Microsoft", „Oracle", „IBM" ir 
kt. Techninės dokumentacijos verti
mo paslaugomis naudojasi įvairiau
sios įrangos gamintojai: „Sony Erics
son", „Hewlett-Packard", „Motoro
la", „Nokia", „Peugeot", „Volvo", 
„Samsung", „Siemens", „Xerox" ir 
kt. 

Apie „Tildė IT" 

UAB „Tildė informacinės tech
nologijos" („Tildė IT") yra visose tri
jose Baltijos šalyse veikiančių įmonių 
grupės „Tildė" padalinys Lietuvoje. 
Pagrindinės įmonės veiklos sritys — 
programinės įrangos lokalizavimas 
(produktų pritaikymo vietinei rinkai 
paslaugos) bei techninės doku
mentacijos vertimai, lietuvių kalbos 
palaikymo programinės įrangos kūri
mas, interneto projektų kūrimas bei 
plėtojimas. Dienraščio „Verslo žinios" 
duomenimis, „Tildė IT" yra viena iš 
vertimo paslaugų lyderių Lietuvoje, 
užimanti apie 15 proc. vertimo 
paslaugų rinkos. 

Nijolė Miknevič ienė 
„Tildė IT" 

lokalizavimo skyriaus vadovė 
ei. paštas nijole@tilde.lt 

„ D R A U G A S " I n f o r m u o j a , „ D R A U G A S f o r m u o j a ; 
„ D R A U G A S " : I š e i v i j o s I r L i e t u v o s J u n g t i s ! 

„ D R A U G A S " l i e t u v y b ė s š v y t u r y s I r s a r g a s ! 
P r e n u m e r u o k i m e I r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą ! 

www.draugas .org 

http://draugas.org
http://www.illinoispaIn.com
mailto:nijole@tilde.lt
http://www.draugas.org
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MINTYS P O ČIKAGOS LIETUVIŲ 
OPEROS P R E M J E R O S 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Operetei „Vienos kraujo" 
nuskambėjus 

Kuomet Morton gimnazijos Cice
re Chodl auditorijoje nusileido sce-

- uždanga, papuošta tradicine rū
tele, daugiau negu tūkstantis žiūrovų 
ilgai plojo atlikėjams už jų Įdėtą dar
bą ir gražų spektakli. Publikos vei
duose spindėjo džiaugsmas, nes šiuo 
pastatymu buvo apvainikuotas Lie
tuvių operos kolektyvo 51-sis sezonas 
— ilgas jo gyvavimo amžius, per
žengęs bet kokias jo steigėjų viltis. 

Rašant šias eilutes ausyse vis dar 
skamba valso garsai, kurie skambėjo 
šiame neeiliniame spektaklyje. Žiū-
povai išsiskirstė kur kas sau, kitą 
dieną po premjeros į tolimą kelionę 
tėvynėn pajudėjo ir talkininkai iš Lie
tuvos, kurių buvo nemažai. Jų laukė 
kūrybinis darbas Lietuvoje. 

Daug gero būtų galima parašyti 
apie praėjusią premjerą ir Čikagos 
Lietuvių operos kolektyvą, kuris per 
51-erius metus atliko dideli kultūrini 
ir reprezentacini darbą. Bet tai nėra 
šio rašinio tikslas. 

Čia norime tik pateikti kai kurias 
žymiųjų talkininkų: režisieriaus E. 
Domarko ir dirigento V Viržonio 
mintis, išsakytas prieš pat jų išvyki
mą i Lietuvą. 

Režisieriaus E. Domarko 
pasisakymas 

Apie ši spektaklį paprašėme įspū
džiais pasidalinti jo režisierių Eligijų 
Domarką, kuris dirbti į Čikagą buvo 
atvykęs jau 15-tą kartą. 

..Mane labai sužavėjo atjaunėjusi 
moterų (chorisčių) grupė, su kuria 
galima pasiekti daugiau negu su 
ankstesne, — kalbėjo režisierius. — 
Geros buvo ir šokėjos, jų vadovė Sa
lomėja Strižigauskienė man daug 
padėjo". 

„Gaila, kad antrojo veiksmo pra
džioje žiūrovai nematė klasikinio 
"Kaizerio valso', nes nebuvo žmonių, 
kurie galėtų ji sušokti (Lietuvoje jį 
šoka maždaug 20 porų). Čikagoje šis 
valsas pagrotas neatitraukus uždan
gos" — teigė E. Domarkas. 

Režisieriui labai patiko apšvieti
mo ir scenos vadovai Laima Sulaitytė-

Tarp šokėjų iš kairės: dirigentas Vytautas Viržonis ir tautinių šokių grupės vadovai Salomėja ir Vidmantas Striži-
gauskai. 

Day ir Thomas Rusnak su savo 
talkininkais — Morton gimnazijos dra
mos klasės mokiniais. Jis pasidžiau
gė, jog trečiojo veiksmo dekoracijos 
buvo pakeistos per labai trumpą laiką. 

„Aš pats savo darbu, kaip papras
tai, esu nelabai patenkintas, nes visa
da galima pasiekti geresnių rezul
tatų", — teigė reiklusis režisierius. 
Jis pabrėžė, jog jeigu bus kviečiamas, 
ir toliau mielai atvyks talkinti Čika
gos lietuvių operos kolektyvui. 

Seniausias dirigentas Operos 
ir baleto teatre 

Apie sekmadienio premjerą 
mums teko ilgėliau pasikalbėti ir su 
svečiu iš Lietuvos Nacionalinio ope
ros ir baleto teatro dirigentu Vytautu 
Viržoniu. 

„Labai trūko laiko repeticijoms. 
Su orkestru galėjome repetuoti tik 
du, o su visu kolektyvu — tik tris kar
tus", — pasakojo V Viržonis, kuris 
dirigento pareigas Lietuvoje eina nuo 
1953-ųjų metų pradžios. Jį taip pat 
sužavėjo balsingų jaunų moterų ČLO 
kolektyve pagausėjimas. „Jauni vy

rai, matyt, labiau užsiėmę", — galvo
jo maestro. 

Dirigentas Čikagoje irgi ne nau
jokas. Nuo 1991 m. yra ne kartą 
atvykęs talkinti vietiniam dirigentui 
Alvydui Vasaičiui. O prieš keletą me
tų V Viržonis dirigavo Lietuvių ope
ros pastatymui „Trubadūras". 

„Čikagos lietuviai gali didžiuotis 
turėdami vienintelę taut inę operą 
Amerikoje, — sakė maestro. — Apie 
tai kalbėjausi su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininke Regina 
Narušiene, kuri įsitikinusi, kad šis 
kolektyvas turi išlikti". 

Tokiai minčiai pri taria ir kiti 
Čikagos bei kitų vietovių lietuviškos 
veiklos darbuotojai. 

Lietuvoje laukia „Pilėnai" 

Užklausti apie ateities planus 
tiek E. Domarkas, tiek V Viržonis 
daug dėmesio žadėjo skirti „Pilėnų" 
operos pastatymams Lietuvoje, kurie 
rengiami Trakų pilyje. Pirmasis 
spektaklis įvyks birželio 30 d., o 
antrasis — liepos 5 d. Ten viskas 
atrodo kitaip negu paprastose sce

nose. Trakų pilyje autentiška aplin
ka, gamta suteikia pasakišką, nepa
kartojamą vaizdą, pasakojo abu ir 
kvietė skaitytojus atvykti į šiuos 
spektaklius. 

Pabaigoje norime paminėti Lie
tuvos Respublikos kultūros ministe
riją, kuri svečiams padėjo atvykti j 
Čikagą — parūpino jiems lėktuvo bi
lietus. Taip pat padėkoti reikėtų ir 
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto 
teatro vadovybei, kad išleido minėtus 
menininkus i Čikagą. Džiugu, kad 
visų bendromis pastangomis gimė 
dar viena ČLO premjera — J. Strauss 
„Vienos kraujas". 

Šios premjeros proga pasirodė 
programinis leidinys gražiu, spalvotu 
viršeliu, su daugybe informacijos, 
sveikinimų ir nuotraukų iš ČLO veik
los. Čia Įdėtos ir šio kolektyvo valdy
bos žmonių pavardės, kurias reikia 
paminėti. Tai pirmininkas Vytautas 
Radžius ir jo talkininkai: Virginija 
Savrimienė, Daina Sabaliauskienė, 
Elena Ablingytė, Gražina Burnei
kienė, Egidijus Kancleris, Birutė Mic
kevičienė, Nelia Paulauskaitė, Rima 
Urbonavičienė. 

Lietuviu operos choras spektaklyje ..Vienos kraujas" Jono Kupr io - ^ O ^ S - K O S 
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OLGAI BIRONAITEI 

KREIVĖNIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą vyrui NARCIZUI, 
vaikams VITUI ir ALGIUI. 

Niekados nepamiršime tavęs, Olgita, kuri visada 
mums visiems turėjai gaivinantį žodį, atvirą širdį ir šil
tus namus. 

Daiva ir Vitas Aviža 
Lidia ir Osvaldas Braziūnas 

Gražina ir Clemente Dedela 
Cristina ir Ričardo Kalybatas 
Laura ir Alfredas Lukinskas 

Alicia ir Alfredas Mikučiauskas 
Anna ir Gediminas Nacius 

Aldona ir Vito Pajaujis 

Mintimis į amžinybę palydime mūsų mielą dainos 
draugą 

A t A 
ZENONĄ JURĮ 

v 

Jo šeimai — žmonai ŽIVILEI, dukroms DAIVAI ir VI
LIJAI mūsų gili užuojauta. 

Buvę vyrų choro „Vytis" nariai, valdyba ir 
vadovas Vytautas Daugirdas 

Staigiai mirusio mūsų dainos ir muzikos draugo 
A t A 

ZENONO JURIO 

žmoną ŽIVILĘ, dukras DAIVĄ ir VILIJĄ, anūkus 
GABIJĄ ir SEAN/ALIUKĄ skausmo valandoje giliai 
užjaučiame. 

Buvusi estradinė grupė „Jinai ir trys gintarai" 
ir vadovas Vytautas Daugirdas 

A t A 
SOFIJA BLAŽIENĖ 

Mirė 2007 m. gegužės 20 d. 
Į Ameriką atvyko 1949 m. 
Gyveno Marąuette Park rajone, paskutiniu laiku gyveno Palos 

Hills. 
Sofija daugelį metų buvo Varno Montessori mokyklos vedėja. 
Giliame nuliūdime liko: sūnus dr. Rimas su žmpna Laima ir 

vaikais Lora su vyru Juozu Mikužiu ir Romas; sūnus Julius ir vaikai 
Regina ir Michael su žmona Carla, proanūkiai Juozukas, Pauliukas, 
Matukas ir Brandon. Taip pat liko liūdintis pusbrolis Bronius Gu-
rėnas. 

A. a Sofija buvo žmona a.a. dr. Vlado Blažio ir mama a.a. dr. 
Antano Blažio. 

Velionė bus pašarvota trečiadienį, gegužės 23 d. nuo 3 vai. p.p. 
iki 9 vai. v. Lack & Sons laidojimo namuose 9236 S. Roberts Rd., 
Hickory Hills, IL 60465. 

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, gegužės 24 d. Aa . Sofija iš laido
jimo namų bus atlydėta į Sacred Heart bažnyčią, 8200 W. 111 St., 
Palos Hills, IL, kurioje 10 v.r. bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių 
a.a. Sofija bus palaidota šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse. 

Nuliūdę vaikai su šeimomis ir pusbrolis 

Laidot. direkt. Lack & Sons FH, tel. 708-430-5700 

Mano jaunystės laikų draugui 
A t A 

ZENONUI JURIUI 

mirus, giliai užjaučiu jo žmoną ŽIVILĘ ir visą šeimą. 

Vytautas Daugirdas 

Ilgametis New York „Perkūno" vyrų choro pirmininkas 
A t A 

ZENONAS JURYS 

iškeliavo amžinybėn. Jo šeimą — žmoną ŽIVILĘ, dukras 
DAIVĄ ir VILIJĄ giliai užjaučia 

buvusio „Perkūno" choro vyrai ir 
vadovas Vytautas Daugirdas 

• • » • • i P ' i n n ^ m i 

Margumynai 

Iškils dar vienas 
pasviręs bokštas 

Pizoje iškils dar vienas pasviręs 
bokštas, praneša agentūra AP Italų 
architektas Dante Oskar Benini, pro
jektuodamas biurų ir butų pastatą, 
pritaikė optinę apgaulę. Plieno ir 
stiklo konstrukcijų statinys išils per 
penkis kilometrus į pietryčius nuo 
garsiojo Pisos miesto simbolio. Sta
tybos darbai bus pradėti birželį. 

Šis projektas vertinamas prieš
taringai. „Yra dalykų, kurie yra tokie 
ypatingi, kad jų negalima kopijuoti", 
— sakė literatūros mokslininkas D. 
Kiarini. 

Naujasis bokštas bus lygiai tokio 
pat aukščio, kaip originalas — 57,6 
metro. „Aš nebūčiau drįsęs pridėti 
bent centimetro", — neseniai inter
viu pareiškė D. O. Benini. Pastatas 
kainuos 70 milijonų eurų, darbai 

truks dvejus metus. Pats bokštas ne
bus statomas kreivas — pasvirimo 
efektą sudarys stiklo gaubtas bei 
šviesos efektai. 

Architektas Bonanno Pisano 
1173 m. pradėjo statyti Pisos kate
dros varpinę. Dar statant jos kons
trukcija pradėjo linkti. Statybos dar
bai buvo sustabdyti ir baigti tik 1372-
aisiais. 1990 m. bokštas buvo toks 
pasviręs, kad keleriems metams buvo 
uždarytas remonto darbams. Nuo 
2001-ųjų gruodžio jis vėl atvertas 
lankytojams. 

Pagal ELTA 

Šveicaras siūlo 
išsinuomoti karvę 

Pinigų pritrūkęs šveicaras ūki
ninkas pradėjo teikti naują paslaugą 
— nuomoti savo karves, praneša 
Ananova.com. 

Eggerstandene gyvenantis Al
bertas Breitenmoseris teigia, jog 
žmonės gali išsinuomoti jo karves 
Maxime, Wandą ir Lynn už 190 
frankų (400 Lt) per mėnesį. 

Paslaugos užsakovas karvę pa
lieka ganytis A. Breitenmoserio ban
doje, tačiau gali ją bet kada lankyti, 
melžti, be to, gauna paveikslėlį su iš
nuomotos karvutės nuotrauka. 

Nuomininkui ūkininkas suteikia 
nuolaidą jo ūkio pardavinėjamai duo
nai ir sūriui bei progą praleisti savait
galį Alpių prieglobstyje paežerėje 
esančiame vasarnamyje, netoli kurio 
ganosi karvutės. 

A. Breitenmoseris pasakoja: 
„Šiomis dienomis mums, ūkinin
kams, yra daromas didelis spaudi
mas. Kiekvienas ūkininkas ieško 
ypatingų priemonių užsidirbti papil
domų pinigų". 

Pagal Alfa.lt 

Kinijoje parduodamas 
plaukuotas akmuo 

Kinijoje vykstanti meno paroda 
didžiuojasi neįprastu eksponatu, 
plaukuotu akmeniu, praneša Ana-
nova.com. 

Šį neįprastą akmenį galima 
nusipirkti. Tačiau jis tikrai nepigus. 
Jo kaina siekia net 10 milijonų juanių 
(3,250.000 Lt.). 

Demonstruojamas 3-ojoje Kinijos 
tarptautinėje brangakmenių parodoje 
šis akmuo yra apie 30 centimetrų 
ilgio ir turi 15 cm ilgio baltus 
plaukus. Parodos organizatoriai tei
gia, kad plaukai tikriausiai yra grybo, 
augančio ant akmens paviršiaus, 
liekanos. Dėl to akmuo atrodo kaip 
plaukuota galva. 

Pagal Alfa.lt 

http://Ananova.com
http://Alfa.lt
http://nova.com
http://Alfa.lt
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Č I K A G O J * IR APYLINKĖSE 

• A L R K Moterų sąjungos 3-os 
kuopos pirmasis šių metų susirinki
mas įvyks gegužės 26 d., šeštadienį, 
2:30 vai. p.p. (Dėmesio — pasikeitė 
renginio laikas. Buvo skelbta 3 vai. p. 
p.) Svč. M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje, Marąuette Park. Kviečiame vi
sas nares dalyvauti. Bus aptariami 
svarbūs reikalai. 

•Palaimintojo J. Matulaičio mi
sijos choras gegužės 27 d. 12:30 vai. 
p. p. PLC didžiojoje salėje, 14911 
127th Street, Lemont, ruošia pietus 
su menine programa JAV LB narės, 
misijos choro įsteigėjos, visuomeni-
ninkės Rasos Poskočimienės pager
bimui. Bilietus galite įsigyti misijos 
prieangyje prieš ir po 11 vai. r. Mišių 
arba užsisakyti pas R. Stropų tel. 
815-836-1845. Lietuvišką visuomenę 
kviečiame apsilankyti šiame renginy
je, pabūti kartu su Rasa, kuri jau nuo 
8 metų amžiaus dalyvauja lietuviško
je veikloje. 

•Gegužės 27 d., sekmadienį, Lie
tuvių tautinėse kapinėse, 8201 S. Kean 
Ave., Justice, IL, 11 vai. r. vyks Atmin
ties (Memorial) dienos paminėjimas. 
Kviečiame visus lietuvius dalyvauti šio
se apeigose. Pavaikščiokite po gražias 
kapines, prisiminkite, kur ilsisi jūsų 
šeimos nariai, artimieji, draugai ar žy
mūs lietuviai. 

• A t m i n i m o dienos (Memorial 
Day) iškilmės vyks pirmadienį, gegu
žės 28 d., Sv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. Po šv. Mišių vyks tradicinis miru
siųjų pagerbimas prie Steigėjų pamink
lo, esančio kapinėse, Pulaski Rd. ir 111 

v 

gatvių sankryžoje. Minėjimą rengia Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinių sklypų sa
vininkų draugija ir Lietuvių Bend
ruomenės pasauliečių komitetas. Minė
jime dalyvauti pakviesti šauliai ir ramo-
vėnai. Religines apeigas atliks direkto
rius kun. Jonas Kuzinskas. Maloniai 
kviečiame visus lietuvius gausiai daly
vauti Atminimo dienos renginiuose ir 
pagerbti žuvusius už tėvynės laisvę bei 
artimuosius, padedant jų garbei vai
niką. 

•Lietuvos mini festivalis, Naper-
ville įvyks birželio 2 d., šeštadienį nuo 
1:30 p. p. iki 7 vai. v. North Central Col-
lege VVAC Center ir Quad Center patal
pose Naperville, IL, miestelyje. Progra
moje tautiniai šokiai, kuriuos atliks 
„Grandies" ansamblis, džiazo koncer
tas, filmai, meno ir įvairių lietuviškų 
dirbinių, papuošalų, audinių, drožinių, 
muzikos knygų paroda, lietuviškas 
maistas. Norintys paremti renginį ir 
skelbtis renginio programoje (Events 
Program) ar užsisakyti stalus, prašome 
skubiai kreiptis į Rima Gungor ei. paš

tu: Rimutejg@yahoo.com arba į Aušrą 
Di Raimondo tel. 312- 265-9214 ar ei. 
paštna:adiraimondo@zacks.com 

•Ateitininkų namų gegužinė įvyks 
sekmadienį, birželio 3 d., Ateitininkų 
namų sode. Pradžia — 12 vai. Kvie
čiame visus atvažiuoti ir pasidžiaugti 
nuostabia gamta ir jaukiais namais. 
Laukiame visų. 

•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. 

•Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago) 
maloniai kviečia į dailininkės Janinos 
Monkutės-Marks autorinę parodą 
„Gyvenimas tęsiasi". Dailininkė eks
ponuos naujausius kūrinius. Pa
rodos atidarymas penktadienį, birže
lio 11 d. 7-9 vai. v. Atidaryme daly
vaus dailininkė, bus vaišės. Įėjimas 
nemokamas. Paroda veiks iki rug
pjūčio 12 d. Muziejus atidarytas kas
dien nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p. p. 
Telefonas pasiteiravimui: 773-582-
6500 (Rita Janz). 

IŠARTI IR TOLI„ 

•Tautos fondo vadovybė maloniai 
kviečia visus Tautos fondo narius ir sve
čius dalyvauti Tautos fondo metiniame 
narių susirinkime, kuris įvyks 2007 bir
želio 2 d. Tautos fondo raštinės patal
pose, 307 W 30th Street, New York, NY 
10001-2703. Registracija — 9:30 vai. r., 
susirinkimo pradžia — 10 vai. r. Meti
niame susirinkime dalyvaus ir praneši
mą skaitys Tautos fondo Lietuvos ats
tovybės vicepirmininkas dr. Kazimieras 
Garšva. Tel. pasiteiravimui: 212-868-
5860, fax: 212-868-5815, ei. paštas: 
info@tautosfondas.org 

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

Dėmesio! Lemonto Socialinių reikalų skyrius keičia darbo 
dieną iš penktadienio j trečiadienį. Soc. reikalų skyrius Lemonte 
dirbs trečiadieniais nuo 10 vai. r. iki 3 vai. p. p. Filmai bus rodomi 
trečiadieniais nuo 2 vai. p. p. 

Vytautas Aukštinaitis. gyvenantis Orland Park, IL pratęsdamas 
„Draugo" prenumeratą kartu atsiuntė ir 50 dol. auką. Labai ačiū. 

Irena Ulpaitė, gyvenanti Boston, MA užsiprenumeravo „Draugą" dar 
vieniems metams, kartu atsiuntė ir dosnią 80 dol. auką. Per 50 metų mūsų 
laikraštį skaitanti bei remianti skaitytoja mums rašo: „Linkiu, kad daugiau 
jaunų žmonių prenumeruotų 'Draugą', kad jis dar ilgai gyvuotų". Dėkojame už 
nuoširdžius linkėjimus bei „Draugo" paramą. 

Minint Pasaulinę visuomenės komunHcavfmo dieną arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius žiniasklaidos atstovams įteiks „Bažnyčios kro
nikos" fondo apdovanojimus už sąžiningos žurnalistikos bei krikščio
niškųjų vertybių puoselėjimą per visuomenės komunikavimo prie
mones. 

Šiais metais apdovanojimai skirti: 
dr, Kęstučiui Kazimierui Girniui už ilga
metę, plačią analitinės žurnalistikos ir 
tiriamąją veiklą bei įkvepianti pilietinės 
atsakomybės pavyzd], iškeliant garbin
gus istorinius tautos ginkluoto ir dva
sinio pasipriešinimo puslapius, skvarbiu 
apžvalgininko žvilgsniu [tvirtinant ne
ko m p rombines politikos nuostatas pa
gal geriausias ateitininkų tradicijas 
puoselėjant platų krikščionišką požiūri \ 
tautos ir kultūros vertybes; žurnalui 
vaikams „Bitutė'* Ir „Marijos radijo* 
rengiamai vaikų lakiai. 

Apdovanojimai bus tteikti iškilmin-

bėjo Sv, Jono Krikštytojo šventę WrŽe-
redaktorius 

Kęstutis Girnius. 
M, Šmitienės nuotr. iio24d. 

Paskutinis skambutis 
Čikagos lituanistinėje mokykloje 

Gegužės 19 d. Čikagos lituanistinėje mokykloje nuskambėjo paskutinis 
skambutis. Į salę rinkosi mokyklos mokiniai, mokytojai, svečiai. Susijau
dinę, apsupti dėmesio įžengė į salę abiturientai. Tai — 15-oji šios mokyklos 
laida. Viskas praeity — kasšeštadieninis kėlimasis, mokymasis, egzaminai. 
Šiandien jie laimingi, įveikę nelengvą kelio atkarpą. Jiems skirti sveikini
mai, gėlės ir tėvelių didžiulis tortas. 

Ne mažiau jaudinosi ir devintokai — dabar jie liko mokyklos šei
mininkais, jiems perduotas raktas ir ilgas testamentas su nurodymais, ką 
reikia daryti, kad mokslo metai neprailgtų. 

Paskutinis mokyklinis valsas, paskutinė daina mokytojams... Ir skrydis 
į gyvenimą... 

Te išsipildo visos jūsų svajos, teesie jums brangus lietuviškas žodis. 

ČLM abiturientai šoka paskutinį valsą. 
Aleksandro Lisino nuotr. 

SdvasMenas.lt — naujas meno tinklalapis 

Laimonas šmergelis. Angelas 
aguonų lauke. Darbas iš t ink
lą I a pi o SavasMenas.lt 

Tapybos, fotografijos, kera
mikos, skulptūros, skaitmeninio 
meno galerijos su kūrinių aprašy
mais, kainomis, autorių biografi
jomis. 

Kultūros naujienos, parodą 
kalendorius, galerijų katalogas. 
Su menu ir kultūra susijusi (vairi 
informacija. 

SavasMenas.lt tinkląlapyje me
nininkai galės pristatyti savo kū
ryba- Nemokamai! 

Pirkėjai jau perka meno ku
rinius iš SavasMenas.lt 

ArtBeauty.eu Lietuvos meni
ninkų kūryba pristatoma angliš
kai. 
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