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Pasaulį sujaudinę gyvenimai 

Popiežius Jonas Paulius II. 

Washington, DC, birželio 4 d. 
(Alfa.lt) — Jie demonstravo ryžtą ir 
drąsą. Jie pravirkdė milijonus žmo
nių. Ne visi jie tapo įžymybėmis, ta
čiau savo dvasia sugebėjo įkvėpti ir 
praturtinti daugybę gyvenimų. „USA 
Today" parengtame sąraše įvardijami 
žmonės, sugebėję savo pavyzdžiais 
sukrėsti ir sujaudinti ne tik ameri
kiečius, bet ir daugybės kitų pasaulio 
šalių gyventojus. 

1. Rugsėjo 11-osios herojai 
Jie gelbėjo gyvybes. Po to, kai 

2001 m. rugsėjo 11-ąją „United Air
lines" 93-ojo skrydžio keleiviai suži
nojo, kad užgrobti kiti lėktuvai ir nu
taikyti į didelius pastatus, jie stojo į 
kovą su teroristais. Šis lėktuvas su
dužo lauke, netoli Shanksville. New 
York šimtai ugniagesių aukojo savo 

AP nuotr. 

gyvybes gelbėdami kitus, skubėdami į 
griūvančius Pasaulio prekybos centro 
dvynius. 

2. Nelsonas Mandela 
Jis praleido 27 metus kalėjime, 

kur buvo verčiamas sunkiai dirbti, 
dėl savo aktyvumo kovojant prieš ra
sinę segregaciją Pietų Afrikoje. Pa
leistas 1990-aisiais jis siekė rasių su
sitaikymo. 88-erių N. Mandela buvo 
pirmas demokratiškai išrinktas pre
zidentas savo šalies istorijoje Jis lai
mėjo Nobelio taikos premiją 1993 me
tais. 

3. Princesė Diana 
„Žmonių princesė" buvo mylima 

dėl savo sugebėjimo bendrauti su pa
prastais žmonėmis. Ji ištekėjo už 
princo Charleso būdama 20-ies. Dia

na pagimdė du Jungtinės Karalystės 
sosto įpėdinius - Williamą ir Harry. 
Prasidėjusi pasakiškomis vestuvė
mis jos karališka santuoka baigėsi 
skyrybomis. Diana ieškojo būdų, 
kaip palengvinti sergančiųjų AIDS 
kančias ir siekė pasaulį išvalyti nuo 
antžeminių minų. Būdama 36-erių ji 
1997 m. žuvo automobilio avarijoje 
Paryžiuje. 

4. Kosminio erdvėlaivio 
„Challenger" astronautai 

Erdvėlaivis sprogo praėjus 73 se
kundėms po jo pakilimo 1986-aisiais 
stebint milijonams šoką patyrusių 
televizijos žiūrovų. Visi septyni įgu
los nariai žuvo, tarp jų ir Christa Mc-
Auliffe, jauna mokyklos mokytoja, 
turėjusi pravesti dvi pamokas iš kos
moso. 

5. Lance'as Armstrongas 
„Viskas yra įmanoma", - rašė 

jis. L. Armstrongas net septynis kar
tus laimėjo „Tour de France" dvira
čių varžybas nuo 1999 iki 2005 me
tų, po to, kai sugebėjo atgauti jėgas 
po 1996 m. atliktos operacijos ir che
moterapijos dėl sėklidžių vėžio, kuris 
buvo išplitęs į jo smegenis ir plau
čius. 35-erių dviratininkas įkūrė fon
dą, skirtą rinkti pinigus vėžio gydy
mui ir tyrimams. Fondas pinigus rin
ko pardavinėdamas geltonas gumi
nes apyrankes „Livestrong". 

6. Christopheris ir Dana 
Reeve 

Jis vaidino ,,Supermeną", o ji 
buvo tikroji jo gyvenimo Lois Lane. 
Jų vaidmenys pasikeitė 1995-aisiais, 
kuomet jis Nukelta \ 6 psl. 
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Antanas Kontrimas. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, birželio 4 d. (ELTA) — 
Telšiškio Antano Kontrimo pastan
gos dėl |rašo pase, kad jis yra ne lie
tuvis, o žemaitis, nuėjo perniek. 

Sekmadienj išplatintą A. Kon
trimo pranešimą apie leidimą gauti 
geidžiamą įrašą, pirmadienj paneigė 
Teisingumo ministerija. 

Telšių rajono savivaldybės ad
ministracijos Civilinės metrikacijos 
skyrius teisės aktų nustatyta tvarka 
pateikė Teisingumo ministerijai A. 
Kontrimo bylą dėl tautybės pakeiti
mo. Civilinės metrikacijos byloje bu
vo siūloma netenkinti A. Kontrimo 
prašymo pakeisti lietuvio tautybę į 
žemaičio. Atsisakymas motyvuotas 
teisės aktų nuostatomis, kurios nu
mato, kad tautybę pakeisti turi teisę 
tie asmenys, kurie pasirenka kitą, 
tačiau vieno iš tėvų ar senolių tauty-
bę. 

Teisingumo ministerijos sekre
torius gegužės 25 d. patvirtino Civi
linės metrikacijos skyriaus išvadą 
dėl atsisakymo pakeisti tautybę. 

Teisingumo ministerija informa
cini pranešimą siunčia tik tuo atveju, 
kai asmenims leidžiama pakeisti var
dą, pavardę ar tautybę. Patvirtinus 
neigiamą išvadą, informacinis prane
šimas A. Kontrimui neturėjo būti 
siunčiamas, tačiau įvykus techninei 
klaidai, pranešimas buvo išsiųstas. 
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Putinas: 
Amerikos 
PRG pažeidžia 
strateginę 
pusiausvyrą 

Maskva, birželio 4 d. („Inter-
fax"/BNS) — Amerikos planai dislo
kuoti savo branduolinio potencialo 
dalis Europoje pažeidžia strateginę 
pusiausvyrą pasaulyje, ir Rusija pri
versta atsakydama į tai kurti sistemą 
šiai PRG įveikti, pareiškė Rusijos 
prezidentas Vladimiras Putinas. 

„Tam, kad sugrąžintume šią pu
siausvyrą, nekurdami pas save prieš-
raketinės gynybos sistemos, mes 
būsime priversti kurti šios PRG įvei
kimo sistemą. Tai mes ir darome da
bar", — sakė jis interviu spaudos lei
dinių žurnalistams iš Didžiojo aš
tuoneto šalių. 

Prezidentas drauge pabrėžė, jog 
Maskva neatmeta galimybės, „kad 
mūsų partneriai Amerikoje gali pa
keisti savo sprendimą". 

„Mes niekam nieko neprimeta
me. Bet mes vadovaujamės sveiku 
protu ir manome, kad šio sveiko pro
to turi visi. Tačiau jeigu to nebus, 
mes nusiimame savo atsakomybę už 
savo atsakomuosius žingsnius, nes 
ne mes esame neabejotinai kylančių 
naujų ginklavimosi varžymų Euro
poje iniciatoriai. Ir mes norime, jog 
visi aiškiai suvoktų, kad mums ne
teks už tai atsakomybė, kaip ją, pa
vyzdžiui, mėginama mums primesti 
dėl to, Nukelta \ 7 psl. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DALIUS KEDAINIS, M D 

Lake St Louis, MO 
J www.kedainisMD.com 

Mieli , ,Draugo" skaitytojai, 

Klausimus dr. Daliaus Kedai 
kome" siųskite į „Draugą" adresu 
Chicago, IL 60629 arba ei . paštu 

nio skyreliui „Klausiate-atsa-
: Draugas 4545 W. 63rd Street, 

redakci ja@draugas.org 

OSTEOARTRITAS IR 
JUDĖJIMO SVEIKATA 

Paklauskime vyresnių žmonių, 
kokios sveikatos problemos juos la
biausiai vargina. Turbūt išgirsime 
keletą skirtingų atsakymų, bet vieni 
dažniausių nusiskundimų yra nu
garos ir sąnarių skausmai. Iš tiesų, 
turbūt sunku rasti vyresnio amžiaus 
žmogų, kurio nevargintų lengvesni ar 
sunkesni sąnarių, kaulų ir raumenų 
negalavimai, skausmai, maudimai. 
Dažnai žmonės skundžiasi, kad jiems 
sunku judėti, net elementarūs kas
dieninės asmens higienos ir namų 
ruošos judesiai kelia nemažai skaus
mo ir diskomforto. Liaudiškai ta
riant, daug žmonių skundžiasi „są
nariais", „artritu" ir panašiai. Me
diciniškai šnekant, dažniausia šių ne
galavimų priežastis yra osteoartritas 
ar tiesiog degeneracinis artritas. 

Osteoartritas yra dažna sąnarių 
liga, dažniausiai išsivystanti vyres
niame amžiuje. Iš esmės pirmieji 
ligos požymiai atsiranda kiek anks
čiau, pradėjus nusidėvėti sąnarinėms 
kremzlėms. Sąnarinius kaulų galus 
dengia sąnarinės kremzlės. Laikui 
bėgant, intensyviai naudojant sąna
rius, ar sergant viršsvoriu, dėl pa
didėjusio fizinio krūvio sąnarinės 
kremzlės intensyviai dėvisi, šiurkštė-
ja, trūkinėja, kaskart vis plonėdamos 
ir vėliau visiškai apnuogindamos 
sąnarinius kaulų galus. Kaulų galai 

trinasi vieni į kitus, sukeldami pa
didėjusį jautrumą, uždegimą. Kartais 
kompensuodami šį nuolatinį dirgi
nimą, kaulai deformuojasi, atsiranda 
kaulinės išaugos („spygliai"), gana 
gerai matomi mažesniuose sąna
riuose (pvz., rankos, pirštų). Šias 
kaulines ataugas lengva apčiuopti, jie 
yra gumbeliai sąnarių šonuose. 
Dažniausiai sergama plaštakos, pirš
tų, stuburo slankstelių, klubų, kelio 
osteoartritu. Nors dažniau šia liga 
susergame vyresniame amžiuje, įvai
rūs sužeidimai, traumos, darbo ar 
pomėgių pobūdis, kai nuolat inten
syviai naudojami tie patys sąnariai, 
gali paspartinti šios ligos vystymąsi ir 
ja susergama anksčiau. 

Osteoartritas dažniausiai pasi
reiškia įvairaus intensyvumo skaus
mu, sąnarių sustingimu, traškėjimu 
ar trinties garsais judant, sąnarių 
patinimu ir sustingimu, ypač rytais, 
sąnario deformacija, judesio laisvumo 
ir amplitudės sumažėjimu, aplinkinių 
raumenų silpnumu ar skausmu. 

Osteoartritas dažniausiai nus
tatomas išsamiau apklausus ir apžiū
rėjus ligonį, reikalui esant, atlikus 
kelis paprastus kraujo tyrimus ar 
paėmus mažą kiekį sąnarinio skysčio 
(šiuo metu tektų specialia adata 
paimti mėginį iš skaudamo sąnario 
ertmės), atlikus sąnario rentgeno 

nuotraukas. 
Pagrindiniai šios ligos gydymo 

tikslai yra sumažinti fizinį krūvį 
pažeistiems sąnariams, taipgi pa
lengvinti skausmą, sustingimą ir 
sutinimą. Dažniausiai vartojami 
vaistai malšinti skausmą („Acetami-
nofenas", AKA „Tylenol"), ar skaus
mą ir uždegimą malšinantys (NSAID 
nesteroidiniai priešuždegiminiai 
vaistai: „Advil", „Motrin", „Aspi-
rin". Si vaistų grupė gali pažeisti 
inkstus ir skrandžio opaligę, tad juos 
reikėtų vartoti saikingai ir pasita
riant su gydytoju). Kita vaistų grupė, 
pasižyminti tikslesniu poveikiu ir 
mažesniais pašaliniais poveikiais, yra 
COX-2 inhibitoriai, pvz. „Celebrex/ 
Celecoxib". Šiam vaistui reikia recep
to. Paprastos priemonės (karšti ar 
šalti kompresai, skausmą malšinan
tys kremai) taip pat gali padėti pa
lengvinant skausmą. Turbūt nerei
kia net minėti, kad patartina su
mažinti kūno svorį, vengti darbo ar 
poilsio pomėgių, traumuojančių są
narius. Fizinė terapija gali paleng
vinti ligos požymius, atpalaiduoti ir 
sustiprinti aplinkinius raumenis, pa
gerinti judesių laisvumą. Jei šios 
paprastos priemonės nepadeda, dak
taras gali rekomenduoti steroidų in
jekcijas į sąnarį ar net sąnario pa
keitimo operaciją. Taipgi klinikiniais 
tyrimais buvo įrodyta, kad chondroi-
tinas ir gliukozaminas (natūraliai 
randamos sudėtinės kremzlės me
džiagos) gali sulėtinti sąnarių pažei
dimą. 

Osteoartritas yra lėtinė liga, 
kuria sergama visą likusi gyvenimą. 
Tad vertėtų pagalvoti ne tik, kaip 
palengvinti kasdieninius ligos požy-

„MEDICINOS MENAS" - TIKROJI AISTRA 
IR PAŠAUKIMAS 

Sausio mėnesį „Draugo" redakcija sulaukė Daliaus Kedainio, MD laiško, 
kuriame gydytojas apgailestavo, jog, skaitydamas „Draugą", neranda jo taip 
pamėgtų dr. Jono Adomavičiaus straipsnių sveikatos temomis. Norėdamas 
užpildyti šią spragą, pasidalinti su skaitytojais savo sukauptomis žiniomis, 
paprasta, kiekvienam suprantama kalba, o ne „medicininiu žargonu", gydy
tojas Kedainis pasisiūlė rašyti mūsų laikraščiui. Jo patarimus laikraštis pra
dėjo spausdinti nuo šių metų pradžios, juos ne vienas mūsų skaitytojas iš 
karto pamėgo. Bet turbūt daugeliui smalsu, kas yra šis žmogus, kodėl jis rašo 
„Draugui", kokia jo paties specializacija, kaip jis atikeliavo į JAV9 To paties 
smalsumo vedami nutarėme pakalbinti gydytoją Dalių Kedainį. 

Dalius Kedainis su dukterimi Emilia Kristina Saint Louis, MO. 

— Daugelis skaitytojų iš 
karto pamėgo Jūsų sveikatos 
rubriką mūsų laikraštyje. Gal 
galėtumėte trumpai prisistatyti 
jiems: iš kur esate kilęs, kur 
augote, mokėtės bei kaip susi
domėjote medicina? 

— Mudu su žmona abu esame 
kilę iš Kauno, Kaune gimę ir užaugę, 
čia baigėme ir medicinos mokslus. 
Turbūt apsispręsti studijuoti medi
ciną man labiausiai padėjo draugai. 
Dar būdamas vidurinės mokyklos 
baigiamosiose klasėse, labai domė
jausi biologija, dalyvaudavau miesto 
ir respublikinėse biologijos olimpia
dose. Kaip ir reikia tikėtis, teko susi
pažinti su nemažai įdomių ir gabių 
draugu, praleidome nemažai laiko 
besiginčydami ir aptarinėdami įvai
rius žmogaus anatomijos ir fiziologi
jos procesus. Labai mėgau žmogaus 
kūno sandaros grožį ir funkcinį dar
numą. Turbūt šis troškulys palaikyti 
harmoniją ir atvedė mane prie spren
dimo studijuoti mediciną, kovoti su 
ligomis. Į Kauno medicinos institu
tą įstojau 1990 metais, iš karto po 
vidurinės mokyklos baigimo. Pir
miausia medicinos studijas (uni
versitetą) aš baigiau Lietuvoje, JAV 
mokiausi toliau, rezidentūrą pabai
giau Čikagoje ir tada pradėjau dirbti 
gydytoju. 

Nukelta f 8 pi. 

mius, kaip pagerinti gyvenimo koky
bę, bet ir apie tai, kaip taisyklingai ir 
saugiai judėti, tausojant sąnarius, 
vengiant didesnio krūvio ir užbėgant 
už akių galimoms traumoms. Tad ne
pakanka pasirūpinti gera ir patogia 
avalyne, bet vertėtų pagalvoti, kaip 
taisyklingai ir saugiai vaikščioti. 

Tad jei nusprendėte, kad norė
tumėte intensyviau vaikščioti, pir
miausia reikėtų įvertinti savo judėji
mo riziką ir pasitarti su gydytoju. 
Reikėtų įvertinti savo pajėgumą, 
sąnarių būklę ir stabilumą, riziką 
parkristi. Gavus daktaro sutikimą, 
pradėkite reguliariai mankštintis. 

Stenkitės kuo daugiau įtraukti 
tokius pratimus, kurie paskatins kū
no pratimus, sustiprins nugaros ir 
liemens raumenis ir stuburą, t.y 
vaikščiojimas, bėgimas, plaukimas. 
Šie pratimai ne tik sustiprins jūsų 
kūną, bet pagerins raumenų toną, 
padės išsaugoti laikyseną ir balansą, 
sumažins parkritimų riziką. 

Prieš pradėdami intensyviau 
vaikščioti, padarykite „apšilimą", 
pramankštinkite savo galūnių rau
menis. 

Nukelta į 9 psl. 
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AR DERA PROFILIUOTI? 
ALEKSAS VITKUS 

Man jau seniai knietėjo panag
rinėti profiliavimo problemą, bet vis 
nedrįsau, nes nebuvau tikras, kaip 
dabar amerikiečių spaudoje dažnai 
minimas „profiling" galėtų būti ne
priekaištingai išverstas į lietuvių 
kalbą. Neiškentęs, žvilgterėjau į didįjį 
(gal ir ne pati didžiausią) 1993 m. 
Vilniuje išleistą „Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyną", ir radau, kad angliš
ką žodį „to profile" galima pasakyti 
lietuvišku „profiliuoti". 

Jei taip, tai bandysiu. Didžiausia 
nelaimė yra ta, kad nors Amerikos 
vyriausybė ir įvairūs jos saugumo 
organai daro viską, ką gali, siekiant 
apsaugoti jos piliečius ir svečius nuo 
teroristų veiksmų, kai tik liberalioji 
„American Civil Liberties Union" 
(ACLU) tame įžiūri bet kokį, kad ir 
mažiausią, profiliavimą, iškyla di
džiausias triukšmas, pasipila protes
tai, jog tuo yra pažeidžiamos tokių 
„profiliuotų" žmonių konstitucinės 
teisės, o valstybinės įstaigos yra ap
kaltinamos praktikuojančios rasiz
mą. 

Šiandien Amerikos oro uostuose 
kiekvienas keleivis turi praeiti taip 
vadinamą saugumo ar „security" pa
tikrinimą, kuris keleiviui sudaro 
daug nepatogumų, jo vykdymas bran
giai kainuoja ir trukdo sklandžiam 
oro transportui. Bandant kaip nors tą 
tikrinimą pagreitinti, kai kur yra 
mėginama praktikuoti aklą arba atsi
tiktinį (random) būdą tikrinti kelei
vius. Paprastai kalbant - kaip papuo
la, iš ilgos keleivių eilės saugumo 
agentai pasirenka tik kas kelintą 
„auką", ir ją iš pagrindų tikrina. Ap
maudu yra stebėti, kaip taip griežtai 
gali būti tikrinama kokia nors su
linkusi, vos pastovinti aštuoniasde
šimtmetė moterėlė, kuriai reikia net 
ir batus nusiauti, kai tuo tarpu be 
jokio tikrinimo praeina jaunas, stip
rus tamsaus veido ūsuotas vyras, aiš
kiai kilęs iš kurio nors arabų krašto, 
tikriausiai musulmonas. 

Ar nereikėtų tokį irgi sustabdyti 
ir paegzaminuoti kokias penkias min
utes? Galimybė, kad taip surastume 
potencialų teroristą, būtų daug di
desnė, negu aklai tikrinant senutes 
ar mažus vaikus. Bet tai būtų profi
liavimas — šauktų ACLU liberalai. 
Gal ir taip, bet pažiūrėkime į faktus. 

Beveik visi žinomi terorizmo 
veiksmai buvo atlikti jaunų arabų 
vyrų, islamo pasekėjų, fanatikų fun
damentalistų musulmonų. Keli pa
vyzdžiai. 1972 m. Muenchen olim
piadoje nuo teroristų rankos žuvo 
vienuolika Izraelio atletų. 1983 m. 
Beirute susprogdintos JAV jūrų pės
tininkų kareivinės, pareikalavusios 
šimtus jaunų karių gyvybių. TWA 
skrydžio 847 (1985 m.) ar „Pan Am" 
skrydžio 103 (1988 m.) įvykdyti lėk
tuvų susprogdinimai, JAV ambasadų 
susprogdinimai Kenijoje ir Tanzani
joje U998 m.), sprogimas USS Cole 
karo laive (2000 m.), baisusis 09 11 
įvykęs New York (2001 ra.), Madrido 
ir Londono traukinių sprogdinimai 
(2004 ir 2005 m.). 

Visi šie teroro aktai buvo atlikti 
islamistų. Žinoma, yra ir išimčių. 
Atsimename mūsų pačių Amerikoje 
užaugusį Timothy McVeigh, 1995 m. 
Oklahoma City susprogdinusį fede-
ralinį pastatą. Arba Richard Reid, 
kuris net savo batuose nešiojo sprog

menis. Todėl niekas nesako, kad* 
reikia tikrinti t ik tamsios spalvos 
žmones iš Artimųjų Rytų ar pietinės 
Azijos. 

Teko skaityti, kad ta linkme jau 
kažkas yra daroma. JAV Transporto 
saugumo tarnybos mokslininkai jau 
bando labai sudėtingas technologijos 
mašinas, kurios galės keleivį patik
rinti, ar jis tur i „piktų kėslų" (hostile 
intent). Tam nustatyti mašina greitai 
surinks duomenis apie jo kraujo
spūdį, pulsą, prakaitavimą ir t.t., jam 
atsakinėjant į agento klausimus, 
pvz., „Ar jūs tur i te su savimi nar
kotikų, ginklų?" Apklausos metu 
kompiuteris užrašys keleivio balso ir 
veido išraiškos pokyčius ar net rankų 
mostus (body language). Bendrai, 
kompiuteris nutars , ar apklausiama
sis bando paslėpti savo emocijas ir 
jausmus. 

ACLU nepritaria ir tokiai sofis
tikai, bijodama, kad ir į čia gali ne
jučiomis įsiskverbti kokia nors rasiz
mo pajauta. Kitaip sakant, kai mūsų 
priešai sugalvoja vis išradingesnius 
būdus, kaip žudyti amerikiečius, mes 
su įnirtimu ieškome, kaip švelniau 
galėtume tuos galimus priešus ap
klausti. Ir tas nesutarimas tarp JAV 
Transporto tarybos ir ACLU vyksta 
ir dabar, kai 99 proc. teroristų yra 
arabai ar kiti Pietų Azijos žmonės, 
kurie visais 100 proc. yra musul
monai! Sunku suprasti galvoseną, 
kad yra nemoralu tokiu nepatogumu 
apsunkinti kokį, pvz., Pakistano mu
sulmoną, kai mes lygiai taip pat 
apsunkiname ir kokią, pvz., baptistų 
religijos moterėlę iš Utah. 

Nepritaria tam nė patys tariamai 
taikingi islamo išpažinėjai, perspėda-
mi agentus, jog toks sofistiškas 
apklausinėjimas gali privesti prie 
diskriminacijos jau vien dėl to, kad 
musulmonų elgsena esanti kitokia, 
negu mums yra įprasta. Ačiū Dievui, 
yra ir šią problemą teisingai supran
tančių protingų musulmonų. Al-
Arabiya TV kanalo vadovas Abdul 
Rahman al-Rashed šitaip aiškina: 
„Aišku, kad ne visi musulmonai yra 
teroristai, tačiau yra lygiai taip pat 
aišku, net skaudu, kad beveik visi 
teroristai yra musulmonai, ir mes 
niekada nepataisysime savo vardo 
pasaulyje, kol nepripažinsime gėdin
go fakto, jog terorizmas yra tapęs 
islamo išraiška, beveik monopolis, 
kurį islamo pasekėjai, vyrai ir mo
terys, praktikuoja vis daugiau." Ra-
shed dar turėjo pilietiškos drąsos 
pridurti, kad J e i statistika rodys, 
kad žmonės, kurie atrodo kaip aš, pa
daro daugiau terorizmo aktų, aš ne
turėsiu nieko prieš, jei agentai mane 
turės ištraukti iš eilės, kad įsitikintų, 
jog aš ne teroristas. Mano paties sau
gumas yra vertas to sugaišinimo ir 
nepatogumo." 

Kodėl su tuo negali sutiki ACLU 
advokatai liberalai? Vis dėlto yra vil
čių. Štai George Washington univer
siteto teisės profesorius John Banz-
haf šitaip argumentuoja: „Profiliavi
mas nepažeis JAV konstitucijos, jei 
laikysimės Aukščiausiojo Teismo nu
statytų gairių, kur rasė ar etninė 
kilmė nebus vienintelis kriterijus. 
Reikia atsižvelgti į tiriamojo elgseną, 
lytį, amžių, apsirengimą ir pan." Pro
fesorius dar primena, kad ir „affir-
mative action" tam tikra prasme yra 
profiliavimas ir klausia: „Jei leidžia
me profiliuoti, atrenkant studentus 

LYDI ŠVENTADIENIS 
Švenčiausioji Trejybė — Šventoji tyla 

Jėzus bylojo savo mokiniams: 
„Dar daugel jums turėčiau kalbėti, 
bet dabar jūs negalite pakelti. Kai 
ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į 
tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, 
bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir 
praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins 
mane, nes ims iš to, kas mano, ir 
jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas 
turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, 
kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai 
paskelbs" (Evangelija pagal Joną 16, 
12-15). 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Šį sekmadienį, kai kalbame apie 

Švenčiausiosios Trejybės paslaptį, 
niekaip neapsieisime neprisiminę 
Šventosios Dvasios vaidmens tikin
čiojo gyvenime. Tik Šventosios Dva
sios dėka mūsų buvimas įgyja dina
miškumą ir mes judame pirmyn, 
nežiūrint pasitaikančių gundymų 
pasiduoti inercijai ir sustingti vietoje. 
Lygiai taip pat Šventoji Dvasia mums 
padeda geriau suvokti tikėjimo pas
laptis: tai, ką jau, atrodo, žinome ir, 
drauge, be ko niekaip negalime gy
venti. Evangelijos ištraukoje, skaito
moje šio sekmadienio Mišių metu, 
girdime Jėzaus žodžius apie Švento
sios Dvasios veikimą: „Kai ateis toji 
Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pil
natvę." 

Šventoji Dvasia veikia, skatinda
ma mus įsigilinti į mūsų būties 
gelmes, atsisakant paviršutiniškumo 
ir besąlygiško pritarimo. Šventosios 
Dvasios mes esame skatinami tapti 
„mąstančiais" žmonėmis. Tik apmąs
tant save, įmanoma pakilti ir į 
aukštesnių paslapčių suvokimą. Ga
lima pasakyti, jog paties Dievo pas
laptis, mums apreikšta Švenčiausio
sios Trejybės dogma, irgi savo esmę 
mūsų protui atskleidžia ne tada, kai 
mes spekuliuojame išmintingų teo
logų teiginiais, bet tada, kai, vedami 
Šventosios Dvasios, įsigiliname į savo 
jausmus ir savo sieloje pajuntame 
Dievo buvimą. 

Kartu tenka konstatuoti, kad 
tikrai ne visi tikintieji pasinaudoja ta 
galimybe. Pasišventusieji maldos 
gyvenimui labai vertina mąstymą ir 
kontempliaciją. Jų pagalba įmanoma 
priartėti prie Dievo paslapties, atver
ti savo širdį Jo malonei, tačiau nema
žai daliai tikinčiųjų šios dvasinio 
gyvenimo priemonės yra tarsi kaž
kokia „nežinoma žemė", kurioje jie 
jaučiasi nejaukiai, nežino, ką daryti. 
Sakyčiau, tai sąlygoja ir noras turėti 
toki tikėjimą, kuriame viskas nus
tatyta „nuo - iki". Žmonės žino, kad 
reikia dalyvauti Mišiose, kad reikia 
melstis ir guodžia save mintimi, jog 
atlieka pareigą, automatiškai karto
dami jiems ne visiškai suprantamus 
ir nepaliečiančius širdies žodžius, 
uoliai vykdydami apeigoms vadovau
jančio kunigo nurodymus, bet drauge 
nė per žingsnį nepriartėdami prie 
Dievo meilės, esančios Švenčiausioje 
Trejybėje, suvokimo. Vyskupai ir ku

nigai, komentuodami šią situaciją, 
paprastai kalba apie tikinčiųjų „tra
diciškumą blogąja prasme" , apie 
„sąmoningumo trūkumą", bet labai 
retai kas pastebi, jog, norint gilesnio 
tikėjimo, žmogui reikia suteikti gali
mybę pasinerti į tylą. Sakyčiau, kad 
mums visiems trūksta tylos. 

Šiuo atveju nekalbu apie pasaulio 
triukšmą, ant kurio taip mėgstame 
sukrauti visas savo t ikras ir tariamas 
problemas. Noriu priminti situaciją, 
kuri kartais net ir pačių švenčiausių 
apeigų metu neleidžia susitelkti ir 
padaryti tai, apie ką kalba Jėzus: leis
ti Šventajai Dvasiai vesti mus pačius 
į mūsų sielos gelmes. Labai dažnai 
mūsų apeigos yra tiesiog perkrautos 
audringos veiklos, atrodytų, net at
sikvėpti nėra kada: giesmės, maldos, 
paaiškinimai, patarimai, bendri atsa
kymai ir vėl giedojimai, maldos, skai
tiniai, komentarai... Ko gero, tikinty
sis gali pasijusti tarsi įsuktas į nepa
liaujamą galingą verpetą, kuris neša 
jį tolyn, neleisdamas nė akimirkai 
sustoti. 

Be abejo,, gerai žinau, kad Mišios 
— tai tikinčiųjų bendruomeninė auka 
ir malda, tačiau drauge labai rei
kalinga ir galimybė kiekvienam joje 
dalyvaujančiam žmogui pasinerti į 
tylą. Dažniausiai matome visiškai 
priešingą vaizdą. Perskaičius Švento
jo Rašto skaitinį nuaidi „Dėkojame 
Dievui" ir tuojau pat, be jokios per
traukos pasigirsta atsakomoji psal
mė, kunigas baigia homiliją ir tuojau 
pat visi pašoka ant kojų, kad pradėtų 
kalbėti apie savo tikėjimą, apie kurį 
net neturėjo progos susimąstyti. Įsi
pareigojama tik žodžiais, atsakoma 
skubotai, net nesusimąsčius, ko 
prašome. Nėra laiko mąstyti, prisi
minti , pritaikyti sau girdimų žo
džių... Priimant Komuniją giedama 
ir net po jos, darant pauzę, tarsi išsi
gandus tylos, skubiai pradedama dar 
viena giesmė... 

Trūksta tylos. Tylos, kurioje vy
ko visi svarbiausi pasaulio išganymo 
įvykiai. Net sakyčiau, kad tie įvykiai 
tebesitęsia, kai mes sugebame savo 
širdis atverti tylai ir leidžiame Šven
tajai Dvasiai kalbėti mums. Tik tylo
je mes galime priartėti prie Dievo, 
nes J is pats yra Didžioji Tyla ir 
Paslaptis, kuri myli tylėdama. 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 

universitetinėms studijoms, kodėl 
negalime profiliuoti, bandant nuo 
teroristų apsaugoti lėktuvų kelei
vius?" 

Prisiminkime, kad kai Robert F. 
Kennedy buvo vyriausias JAV pro
kuroras ir kai jis ieškojo Ku Klux 
Klan teroristinės organizacijos narių, 
jis tikrai jų neieškojo tarp juodųjų 

amerikiečių. Kitaip sakant, jis „profi
liavo". Pasakojama, kad kai žinomas 
PUSH organizacijos veikėjas Jesse 
Jackson kartą ėjo naktį tamsia nykia 
gatve, jis staiga išgirdo už savęs 
žingsnius. Nusigandęs atsisuko ir 
išvydo baltą vyriškį. Kaip jis pats 
prisipažino, jo baimė staiga atlyžo. Ar 
tai nebuvo profiliavimas? 
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENE 

DAŽNIAU KALBĖKIMĖS — 
PAPRASTAI IR DRAUGIŠKAI 

DANUTE BALČIŪNIENE 

Tą įsimintiną gegužės 5-osios ry
tą Floridos Pietvakarių aapylinkės 
lietuviams buvo karšta ne tik nuo 
kaitrių saulės spindulių, prie kurių 
jie, tiesą sakant, jau yra įpratę, bet 
labiau nuo to, kad tuoj tuoj pradės 
rinktis žmonės į Floridos lietuvių re
gioninį suvažiavimą, o suspėti reikia 
dar tiek daug. Juk kai neturi savo pa
talpų, viską reikia nuomotis, nieko 
negali paruošti iš anksto. Tad kol vie
ni repetavo, kiti tuo pat metu tvarkė 
salę, atliko kitus paruošiamuosius 
darbus, kažkas jau išvyko į oro uostą 
pasitikti atskrendančių lėktuvu. Sei
mininkės baigė gaminti užkandžius, 
kaitė kavą ir arbatą. Juk ne juokas -
atvyksta atstovai ne tik iš įvairių Flo
ridos kampelių — net iš Atlantos, ku
ri taip pat priklauso JAV LB Floridos 
apygardai, bet ir JAV LB Krašto val
dybos atstovės Elona Vaišnienė ir Si
gita Šimkuvienė-Rosen bei Floridos 
apygardos pirmininkas Kęstutis Mik-
las. 

Beje, Elona Vaišnienė mūsų apy
linkėje - ypatinga viešnia, tik jos da
lykiškos, nuoširdžios ir savalaikės pa
galbos dėka prieš dvejus su puse me
tų Floridos pietvakariuose gyvenan
tys lietuviai susibūrė ir įkūrė dar vie
ną JAV LB apylinkę. Na, o Sigita 
Šimkuvienė - Rosen yra šio suvažia
vimo įkvėpėja ir viena iš organiza
torių po to, kai Kęstutis Miklas me
tams atidėjo čia turėjusį įvykti Flori
dos apygardos suvažiavimą, teigda
mas, kad nebus apie ką kalbėti... 

Suvažiavimas prasidėjo jaudi
nančiomis eilėmis apie Lietuvą, ku
rias skaitė Giedrė Avellino, Inga Bal
čiūnienė, Irma Gulbinaitė ir Danutė 
Balčiūnienė, o taip pat nuostabia In
gos ir Olego Balčiūnų sukurta daina, 

kurią, pritardamas gitara ir padedant 
skaitovėms, padainavo Olegas. Tada 
sveikinimai, susipažinimas, Lietuvos 
himnas. 

Apie apylinkėse vykstančią įdo
mią ir įvairiapusę veiklą papasakojo 
Palm Beach apylinkės ir Floridos 
apygardos pirmininkas Kęstutis Mik
las, St. Petersburg apylinkės pirmi
ninkė Vida Meiluvienė, Floridos Piet
vakarių - Danutė Balčiūnienė bei At
lantos apylinkės valdybos nariai Si
mona Tamošiūnaitė ir Domas Asa-
navičius. 

Diskutuojant ir dalijantis patirti
mi, paaiškėjo ir pagrindinės proble
mos, kurių svarbiausia - dar pasitai
kantis nesusikalbėjimas tarp vyres
nės ir jaunesnės kartos lietuvių. Tą 
pabrėžė ir gerb. Angelė Kamiene, la
bai įdomiai ir vaizdžiai papasakojusi 
apie St. Petersburg Lietuvių klubo 
veiklą. Senos tradicijos, įdomi kultū
rinė veikla, puikios patalpos, o tre-
čiabangiai čia lankosi retai. Niekaip 
nepavyksta jų prisikviesti. Kodėl? 
Palm Beach apylinkėje šalia vyresnės 
kartos lietuvių susibūrė jaunimas, 
kurio net penki atstovai atvyko į su
važiavimą. Jau vyksta kažkokia ben
dra veikla, nutiestas draugystės take
lis, bet jis dar toks trapus ir silpnas. 
Kaip suburti jaunus ir vyresnius į 
gražų ir draugišką būrį? Kaip išmok
ti nepriekaištauti vieni kitiems už bet 
kokią smulkmeną, būti pakantiems ir 
tolerantiškiems? Juk tikslai visų tie 
patys. Ir kažkurią akimirką suvokiau 
- reikia dažniau kalbėtis, va taip, 
kaip šiame suvažiavime, paprastai ir 
draugiškai, dažniau susirinkti ir leis
ti žmonėms išsakyti savo mintis, išsi
aiškinti nesusipratimus ir. nuoskau
das. Ir kompromisas būtinai bus su
rastas. 

Po to pasisakė lituanistinių mo-

Kalba Angelė Karnienė Iš St. Petersburg, kairėje - St. Petersburg apylinkės 
pirmininkė Vida Meiluvienė, dešinėje - Elvyra Vodopalienė. 

kyklų vadovės: Jūratė Barkauskai
tė-Meister („Saulės krantas") ir Inga 
Balčiūnienė („Ąžuoliukas"), apie At
lantoje veikiančią „Saulės" mokyklą 
trumpai papasakojo Simona Tamo
šiūnaitė. Viena didžiausių problemų 
— patalpų paieškos, o ir susiradus 

Kalba Jūratė Barkauskaitė-Meister 
išWest Palm Beach. 

kartais jos pernelyg brangiai kainuo
ja, be to, tokiose patalpose neturi jo
kio savo kampo, kur galėtum laikyti 
įvairias priemones, ypač technines, 
vadovėlius, kitas knygas ir pan. Tad 
ir pamokoje gali naudotis tik tuo, ką 
mokytojai sugeba atsinešti „ant kup
ros". Dėl šios problemos nuspręsta 
kreiptis į JAV LB Švietimo tarybą ir 
prašyti, kad parašytų laišką, kuriuo 
remiantis galėtume prašyti vietinės 
valdžios suteikti lituanistinėms mo
kykloms nemokamas patalpas. Na, 

Antroji suvažiavimo diena prasidėjo JO dar vienos bendros nuotraukos. 

gal ir ne visoms, kad tik pasisektų. 
Juk tokių mokyklų nėra daug. 

Mokytojos kalbėjo ir apie tai, kad 
nemaža dalis trečiabangių vaikų tė
velių nesupranta šio darbo svarbos. 
Yra ir tokių, kurie namuose su savo 
atžalomis jau kalbasi angliškai. Kaip 
išaiškinti tėveliams, kad norint, jog 
vaikai nepamirštų gimtosios kalbos, 
būtinos visos priemonės, o pirmiau
sia - šeimoje su jais kalbėti lietuviš
kai? Po to - lituanistinė mokykla, sto
vyklos ir, pagal galimybes, atostogos 
Lietuvoje. Svarbios visos grandys, bet 
kaip paprastai žmonės nevertina tų 
galimybių, kurios yra šalia. Džiugu, 
kad planuojama vaikams, sėkmingai 
baigusiems lituanistines mokyklas, 
suteikti kreditus ir užskaityti tai kaip 
antros kalbos mokymąsi. Tai būtų 
stiprus paskatinimas, kaip ir tai, kad 
ateityje studentams, gerai mokan
tiems lietuvių kalbą, atsirastų gali
mybė atlikti praktiką Lietuvoje. 

Jaunimo vadovės Jolita Droman-
taitė iš West Palm Beach ir Gitana 
Galvanauskaitė iš Floridos Pietvaka
rių papasakojo apie įdomią jaunimo 
veiklą. Jolita pasakojo apie įspūdin
gus jau praėjusius ir būsimus rengi
nius, kuriuose kvietė ne tik visus da
lyvauti, bet ir prisidėti juos organi
zuojant. Gitana rodė nuotraukas ir 
kalbėjo apie įdomias bei turiningas 
išvykas ir apie tai, kad užsiimdama 
tik jaunimui įdomia veikla, kartu pri
sideda organizuojant ir dalyvaujant 
visuose Floridos Pietvakarių apylin
kės susibūrimuose. Domas Asanavi-
čius iš Atlantos papasakojo apie spor
tinę veiklą ir kvietė dalyvauti jų apy
linkėje vyksiančiuose koncertuose. 

Jaunimo suvažiavime buvo tikrai 
daug ir, atrodė, kad susidraugavę jau
ni žmonės ir toliau gražiai bendraus 
ir pagaliau suras tą stebuklingą rak
telį į visų Floridos Aapygardoje gyve
nančių lietuvių širdis. 

Visą pirmos suvažiavimo dienos 
oficialiąją dalį vainikavo visus sudo
minęs Sigitos Simkuvienės-Rosen pa
sakojimas apie JAV LB Krašto valdy
bos darbo gaires. 

Kad ilgos diskusijos neprailgtų, 
pertraukėlės metu „Ąžuoliuko" litua
nistinės mokyklos vaikai parodė 
spektakliuką apie paršiukus, o pava
kare visi išvyko į Saulėlydžio vakaro
nę nuostabioje Sanibelo saloje, kur ne 
tik drauge palydėjo saulę, linksmino
si, kalbėjosi ar tiesiog grožėjosi gam
ta, bet ir vaišinosi gardžiais čia pat 
keptais šašlykais ir kitais skanumy
nais. Net ir gamta tą vakarą buvo 
gailestinga - tropinė liūtis prapliupo 
tik tada, kai jau važiavome namo. 

Antroji suvažiavimo diena 

Antrąją suvažiavimo dieną Jūra
tė Barkauskaitė-Meister pristatė Flo
ridos lietuvių renginių kalendorių. Ji 
paaiškino, kaip jį susirasti ir kaip 
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kiekviena apylinkė gali jame įrašyti 
būsimus savo renginius. Tai taip pat 
vienas iš būdų kuo daugiau įtraukti 
jaunų žmonių į LB veiklą. 

Rimgailės Zotovienės sudarytą 
knygą „Lietuviai Floridoje" pristatė 
Jolita Dromantaitė. Visi domėjosi 
šiuo leidiniu, klausė, ar bus tęsinys, 
kaip būtų galima prisidėti papildant 
ir teikiant informaciją, ar ji bus išleis
ta didesniu tiražu, prisiminė, kas 
anksčiau rinko panašią informaciją, 
siūlė, kad tekstas būtų pateiktas lie
tuvių ir anglų kalbomis ir kas galėtų, 
jei reikia, padėti. 

Dr. Elona Vaišnienė papasakojo 
apie PLB ir LR Seimo komisijos veik
lą, po to paskaitė visus labai sudomi
nusią paskaitą „LB - vitaminas de
mokratijai Amerikoj (gal net ir Lietu
voj)", kuri tarsi įprasmino visą suva
žiavimo darbą. 

Pabaigoje Sigita Šimkuvienė-
Rosen kalbėjo visus dominančia tema 
- dėl dvigubos pilietybės, - ir apiben
drino tai, kas buvo nuveikta per dvi 
suvažiavimo darbo dienas. 

Neliko pamiršta ir Motinos die
na, kuri šiemet Lietuvoje kaip tik bu
vo švenčiama gegužės 6 d. Išklausius 
jaudinančio suaugusiųjų ir vaikų 
montažo, iš vietos pakilo Vida Tom-
kevičienė iš West Palm Beach ir gra
žiomis eilėmis dar kartą pasveikino 
susirinkusiuosius. 

Bendros nuotraukos, suvenyrai, 
pasikeitimas adresais ir, atrodo, nie
kada nesibaigsiantys smagūs pašne
kesiai, nes vis dar kažką norisi išsi
aiškinti, paklausti. Atrodo, pasitaisė 
ir Floridos apygardos pirmininko 
Kęstučio Miklo, pradžioje piktokai 
aiškinusio, kad šis suvažiavimas ne
turi jokios galios, nuotaika. Aišku, jis 

Eilės ir daina apie Lietuvą. Iš kairės: Danutė Balčiūnienė, Giedrė Avellino su 
dukrele Izabella-Barbora, Olegas Balčiūnas, Inga Balčiūnienė i r Irma 
Gulbinaitė. 

Iš kairės: Inga Balčiūnienė ir Gitana Galvanauskaitė iš Floridos Pietvakarių 
apylinkės, Domas Asanavičius ir Simona Tamošiūnaitė iš Atlantos, Vida 
Meiluvienė iš St. Petersburg ir JAV LB Krašto valdybos atstovė Sigita 
Šimkuvienė-Rosen. 

teisus, tai ne apygardos suvažiavi
mas, čia negali būti priimami ofi
cialūs nutarimai, bet tai, kas buvo 
išsakyta ir aptarta per dvi dienas, 
tikiuosi, išaugs į gražų draugystės ir 
nuoširdaus bendradarbiavimo medį. 
Na ir kas, kad atstovai į šį suvažiavi
mą nebuvo oficialiai rinkti, užtat or
ganizatoriai galėjo kviesti visus lietu
vius, o susirinko tie, kuriems iš tiesų 
svarbi lietuviška veikla ir lietuvybės 
išlaikymas. Ir tai, kad kartu su vy
resniaisiais dalyvavo ir didelis būrys 
jaunimo, dar kartą įrodė, kad jauni 
žmonės tikrai nėra abejingi ir pasy
vūs, tik reikia jiems suteikti daugiau 
informacijos, draugiškai paskatinti, 
paraginti ir... „neužsiplėšti" didžiulių 
kainų, organizuojant įvairius rengi
nius. Aktyvus žmogus ir taip nemo
kamai aukoja laisvalaikį kitų labui, 
vykdamas bendruomenės reikalais 

praranda savo darbo valandas, bran
giai moka už kelionę, o čia dar reikia 
susimokėti už prabangų viešbutį ir 
maitinimą restoranuose. Žinoma, or
ganizatoriams taip lengviau, papras
čiau ir naudingiau, bet daugumai tre-
čiabangių tokie brangiai kainuojan
tys renginiai neretai būna tiesiog 
„neįkandami". 

Nedidelei mūsų bendruomenei 
suruošti šį suvažiavimą tikrai nebuvo 
lengva, bet Apylinkės valdybai, kaip 
ir visada, nuoširdžiai talkino būrys 
pagalbininkų ir viskas, atrodo, visai 
neblogai pasisekė. 

Po trumpos pertraukėlės suva
žiavimo dalyviams ir Floridos Piet
vakarių apylinkės lietuviams koncer-
tavo Vytautas Babravičius. Šios apy
linkės žmonėms tai buvo pirmas at
likėjo iš Lietuvos koncertas. 

Tuo tarpu mums tarpusavy lenkiškai kalban
tis, muitinės viršininkas žydas, kuris buvo įsakęs 
turkams mus suimti, supratęs mūsų tarmę, tur
kams paėjus toliau, priėjo prie mūsų, pasisakė pats 
esąs mūsų tautietis, kilęs iš Rusijos miesto Chelmo. 
Prašė atleisti, kad su mumis nelabai civilizuotai 
pasisveikino. Nuolankiai pasiūlė mums savo pas
laugas ir, kol tik buvome Kaire, mandagiai mus 
aplankydavo. 

Paskui susėdę ant asilų, tarp sodų įjojome į 
miestą pas Venecijos konsulą Georgijų Emą. 

Jam pasakėme, kad iš tolimų kraštų esame atvykę, 
prašėme padėti išsinuomoti užeigą. Buvo mums 
labai draugiškas, ir šv. Mišias kartu su juo išklau
sėme, bet pats, būdamas ne per seniausiai atvykęs, 
dar ne visai gerai pažinodamas vietos aplinkybes, 
patarė mums kreiptis į Prancūzijos konsulą Paulių 
Marianą, taip pat venecijietį. Sis jau buvo daugiau 
kaip dvidešimt metų šiame mieste išgyvenęs, labai 
gerai viską žinojo, mokėjo turkų ir arabų kalbas. Jo 
namuose taip pat radome du tėvus jėzuitus: Joną 
Krikštytoją Elianą, kuris, kaip anksčiau užsimi
nėme, buvo Damasko maronitams ir Libano kalnų 
patriarchui atvežęs popiežiaus Grigaliaus XIII 
siunčiamus apeiginius rūbus, tai pat Pranciškų Sa
šą, kuris tuo metu, kai išplaukėme iš Venecijos, to 
paties popiežiaus Grigaliaus pasiųstas, rengėsi 
plaukti į Aleksandriją. Buvo ir trys šv. Pranciškaus 
vienuolijos vienuoliai, nes šio konsulo namuose yra 
katalikų koplytėlė. 

Taigi minėtasis Marianas mums leido apsistoti 
kituose savo namuose, priešais Venecijos konsu
latą. Pasišaukę iš dzermos kitus mūsiškius, ten ir 
susikraustėme. Paskiau ėmėme apžiūrinėti miestą. 
Koks jis turtingas, kiek daug gyventojų, tegalėtų 
pasakyti tas, kuris pats savo akimis pamatė. Mano 
nuomone, jis triskart didesnis už Prancūzijos Pa
ryžių, tiktai ne taip dailiai suplanuotas, ir namai 
ne tokie gražūs, nes tiktai Kairo Naujamiestis 
apjuostas siena, o senamiestis ir Bulhachas be sie
nų. Naujamiestyje yra iš senovės išlikusių daug 
labai brangiai kainavusių rūmų. Etiopų pirkliai 
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naujuosius pastatus taip pat statosi ne pigesnius ir 
ne mažiau dailius. Matėme vieną tokią įžymybę, 
nors dar ne visai baigtą statyti, bet jau, kaip šne
kėjo, kainavusią tris šimtus tūkstančių dukatų. To 
namo savininkas vaikščiojo vienais medvilniniais 
marškiniais, kojas tik sandalais apsiavęs, su gobtu
vu ant galvos. Šitaip rengiasi ir kiti turtingieji 
etiopų pirkliai. 

Turkai Egipte tiktai tarnautojai arba kareiviai, 
Egipto gyventojai arba žemę dirba, arba namų 
ūkiu verčiasi. Arabai gyvena iš plėšikavimo, o etio
pai, kaip ir kita miesto liaudis, beveik visi pirkliai. 

D a u g i a u kaip dvidešimtį metų šiame mieste 
išgyvenę europiečiai italų ir prancūzų pirk

liai tvirtino, — mes juk suskaičiuoti negalėjome, — 
kad Naujamiestyje yra trisdešimt tūkstančių pri
vačių namų. Pridėjus priemesčius, Senamiestį, 
Bulhachą ir daugybę mažesnių namelių, susidarys 
du šimtai tūkstančių. Gatvių esą šešiolika tūk
stančių. Šventovių arba dailesnių mečečių su bokš
tais yra šeši tūkstančiai aštuoni šimtai, neskaitant 
tų mažųjų be bokštų, kartais ir be stogų; tų taip pat 
nemažai. Tiktai viename priemiestyje pilies pa
pėdėje, esančiame į rytų pusę, yra tūkstantis du 
šimtai mečečių. Kitame priemiestyje, į pietus, — 
septyni šimtai. Iš jų dauguma yra tokių, kurias 
žymieji tos šalies žmonės pasistatę savo kūnams 
palaidoti. Tačiau primena, kad žymiosios, ypatin
gesnės šventovės esančios kadaise pastatytos 
krikščionių, kol ta karalystė dar nebuvo patekusi į 
bedievių saracėnų rankas. 

Tas pirklys, kurio tokius brangius rūmus 

apžiūrėjome, per vertėją mums papasakojo apie 
savo gyvenimo būdą. Turįs dvylika baltųjų žmonų 
ir aštuoniolika etopių. Kiekvieną laikąs atskirame 
kambaryje ir nuo jų raktus su savimi nešiojąsis, 
nes jei jos galėtų susitikti, tai viena kitą pasmaug
tų. Maistą joms paduoda per langą. Pas kurią įei
nąs, rūpestingai uždarąs duris, kad kitos neįeitų, 
nes jos, be abejo, jį užmuštų ir pačios išsižudytų. Iš 
to aiškiai galima suprasti, koks vargingas šių pago
nių gyvenimas. Dievas už nuodėmes juos taip apa
kino, kad patys savųjų ne mažiau bijosi kaip lau
kinių žvėrių. Mums pasakius, kad šitaip jis gyvenąs 
visada dideliame pavojuje, atsakė, jog taip ir esą. 
Dėl to jas griežtai saugas. Bet jeigu panorėtų, galė
tų visas išžudyti, nes jos esančios jo nuosavybė, tai 
yra už paties pinigus pirktos, o kiekvienas su savo 
pirktu daiktu galįs elgtis kaip tinkamas. Daug yra 
baisių ir bjaurių dalykų, kaip tąja pirkta nuosavybe 
naudojamasi, bet, gailintis pamaldžių ausų, verčiau 
tai nutylėti. 

Dar ir tas nuostabu ir paminėtina, kaip jie ne
pasitiki savo giminaičiais. Šiam minėtajam pirkliui 
kartu su mumis vaikščiojant, rodant savo rūmus, jo 
vergas etiopas pranešė, kad atvyko vyriausiasis jo 
sūnus. Jis kartu su mumis išėjo į galeriją ir kal
bėjosi su žemai kieme stovinčiu sūnum. Pasisakė 
niekada sūnaus pas save neįsileidžiąs, paprastai 
taip su juo kalbąsis. Paklausėme, kodėl taip darąs. 
Atsakė, jog nepasitikįs juo, — galįs nužudyti. Ir 
sūnus su juo taip elgiąsis. Ir su kitu sūnumi lygiai 
taip kalbąsis, nes abu turį savo žmonas ir vaikus, 
todėl nepasitikįs jais. Trečiasis, jauniausiasis, sū
nus galėdavo pas tėvą įeiti, bet negyveno tuose pat 
namuose. 

Tasai vyriausiasis sūnus, kuris buvo pas jį 
atėjęs, kokių trisdešimties metų amžiaus. Etiopai 
visur labai atidžiai vieni kitų saugosi, nors ir 
artimiausia giminystė juos sietų. Todėl daugiausiai 
kalbasi gatvėse, retai kada vieni kitus įsileidžia į 
namus, nebent tiktai pasistatę griežtą sargybą.Tas 
pirklys savo namuose turėjo tiktai tris vergus, 
kurie tenai naktį miegodavo. Bus daugiau. 
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS 

Kritika turi įkvėpti, 
o ne gniuždyti 

Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas — reformos taikinys, kaip ir kitos Lie
tuvos aukštosios mokyklos. 

Pasidžiaugti tikrai yra kuo 

Jau kelintą savaitę rašau Lietu
vos politinio gyvenimo apžvalgas ir 
kiekvieną kartą tenka rašyti apie 
ydas, tarpstančias skirtingose gyve
nimo srityse. Jas nutylėti būtų nesą
žininga. Lygiai taip. pat neteisinga 
būtų užmerkti akis prieš politikų ar 
valstybės tarnautojų aplaidumą ar 
nesąžiningumą. Kritikuoti visada at
siras ką. Tačiau, mano galva, labai 
svarbu, jog bet kuri kritika negniuž
dytų, nedidintų nevilties, bet, prie
šingai, įkvėptų keisti susidariusią si
tuaciją. Neturime ignoruoti ir gerų 
dalykų, kurių neabejotinai yra. 

Pasidžiaugti tikrai yra kuo. Pa
vyzdžiui, privatus sektorius Lietu
voje jau praktiškai nesiskiria nuo va
karietiško. Nemaža dalis lietuviškų 
įmonių sėkmingai konkuruoja kitose 
Europos Sąjungos valstybėse. Na, o 
kai kuriose srityse galime net pamo
kyti kitų valstybių atstovus. Nežinia 
kaip bus po pakankamai keistos 
Aukštojo mokslo reformos, apie kurią 
dabar populiaru Lietuvoje kalbėti, ta
čiau kol kas turime pakankamai di
delį žmonių, baigusių aukštąjį moks
lą, skaičių. Nevisa tiesa, kad guviausi 
protai jau „nutekėjo" į Vakarus. Vis 
dar turime tikrai didelį intelektualinį 
potencialą, tik, deja, kol kas nesuge
bame deramai jį išnaudoti. 

Dar vienas dalykas - jau į viešą 
gyvenimą įsijungia pirmoji karta, gi

musi Atgimimo laikotarpiu ar jau 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Tai vai
kinai ir merginos, kurių nebekankina 
sovietiniai kompleksai, kurie aktyvūs 
ir, regis, pakankamai darbštūs. 

Lietuvoje labai sparčiai auga na
mai. Tiesiami nauji keliai, gerinama 
infrastruktūra. Visa tai rodo, kad 
žmonių pragyvenimo lygis kyla. Aiš
ku, norėtųsi, kad visuomenė turtėtų 
tolygiau, kad darniau vystytųsi regio
nai, jog mažėtų socialinė atskirtis, jog 
didžiulė Europos Sąjungos fondų pa
rama būtų įsisavinama išmintingiau 
ir racionaliau. Tikrai galėtų būti ge
riau, bet nepamirškime pasidžiaugti 
kiekvienu klestinčios visuomenės 
daigeliu, kuris išauga posovietinėje 
Lietuvoje. Iš tiesų, Atgimimo laiko
tarpiu tikėjomės, jog situacija yra kur 
kas geresnė ir klestėjimo sulauksime 
daug greičiau. Deja, sovietinė pelkė 
pasirodė klampesnė nei manyta. Ta
čiau šiandien visgi stovime ant naujo 
pamato. 

Kartais klausiama - ar už tokią 
Lietuvą kovojo pokario partizanai, 
sovietmečio disidentai ar Baltijos ke
lio dalyviai? Mano įsitikinimu, tiek 
mes Atgimimo laikotarpiu, tiek mūsų 
tėvai ar seneliai kovojo už galimybę 
tvarkytis patiems, galimybę kurti sa
vo ateitį be diktato iš Rytų. Viešpats 
mums suteikė tokią galimybę. Įvai
rios deformacijos - mūsų klaidų pa
darinys. Tačiau klaidas galima atitai
syti. Svarbiausia, jog blaiviai vertin

tume situaciją ir išlaikytume ryžtą 
kurti teisingą ir klestinčią Tėvynę. 

Apmaudu, jog mūsų išrinkti poli
tikai dažnai pamiršta, jog tėra tautos 
tarnai. Tačiau tai neatleidžia mus 
nuo prievolės padaryti viską, kas pri
klauso tik nuo mūsų. 

Atsiprašau už tokį ilgą ekskursą. 
Man atrodė svarbu kiek paaiškinti 
savo poziciją, nes nenoriu, jog mano 
apžvalgos būtų suprantamos, kaip 
tik mėgavimasis kritinėmis pastabo
mis. Rašau apie tai, dėl ko skauda šir
dį. 

Aukštojo mokslo reforma -
kalbų laikotarpis tęsiasi 

Apie Aukštojo mokslo reformos 
Lietuvoje būtinybę kalbama jau ne 
pirmi metai. Pradžioje tvirtinta, kad 
svarbiausia padidinti finansavimą 
šiai sričiai. Paskui susigriebta, kad 
neracionalioje sistemoje papildomas 
finansavimas prasmegs it pelkėje. 
Nutarta radikaliai keisti pačią siste
mą. Ko turėtume siekti, regis, aišku -
kokybiškesnių studijų. Tačiau kaip 
išmatuoti jų kokybę? Sukurta net ke
liolika įvairių darbo grupių, kurios 
turėjo teikti savo pasiūlymus. Kaip ir 
reikėjo tikėtis, grupės pradėjo kivir
čytis tarpusavyje. Tapo visai neaišku, 
jei visi pritaria reformai, tai kodėl ji 
nevyksta? 

Neseniai teko kalbėtis su Švieti
mo ir mokslo ministrės patarėju 
Giedriumi Viliūnu. Jis tvirtina, kad 
reformos kontūrai iš esmės aiškūs, 
svarbiausia, jog kitų metų Valstybės 
biudžete reformai nebūtų pamiršta 
skirti pinigų. Deja, susidaro įspūdis, 
kad reformos detalės aiškios tik siau
ram specialistų ratui. Bent jau viešai, 
kol kas tepaskelbta idėja įvesti mo
kamą aukštąjį mokslą. 

Jei mokesčio įvedimas iš tiesų iš
judintų Aukštojo mokslo sistemą, tai 
tikrai vertėtų žengti šį nepopuliarų 
žingsnį. Deja, kol kas reformatoriai 
nesugeba aiškiai išskleisti tolesnės 
reformos strategijos. Todėl tikrai ne
nuostabu, kad pradėjo braškėti ir Na
cionalinis politinių partijų susitari
mas dėl Aukštojo mokslo pertvarkos. 
Jau atrodė, kad susitarimui nebėra 
kliūčių, tačiau praėjusią savaitę jis 
susilaukė gausios kritikos. Pavyz
džiui, valstiečiai liaudininkai apskri
tai pareiškė jo nepasirašysiantys. 
Juos galima suprasti. Si partija nėra 
populiari tarp jaunų žmonių ir dabar 
bando juos patraukti į savo pusę. 
Abejones dėl susitarimo teksto išsakė 
taip pat liberaldemokratai, darbie-
čiai. Karščiausiai susitarimą gina Li
beralų sąjūdis, konservatoriai ir so
cialdemokratai. Konservatoriai netgi 
apkaltino valstiečius liaudininkus 
esą jie kaišo pagalius į ratus visai 
Aukštojo mokslo reformai. Tačiau 

vien kaltinimais problemos neišsprę
si. Net jei susitarimas ir būtų pasi
rašytas, abejotina, ar reforma įgautų 
pagreitį. Kaip teisingai pastebėjo apž
valgininkas Gintaras Aleknonis, to
kio pobūdžio reformos paprastai vyk
domos per pirmus du metus po Seimo 
rinkimų, nes, kuo arčiau kiti rinki
mai, tuo mažiau tikėtina, kad valdžia 
ryšis veiksmams, galintiems sukelti 
kurio nors visuomenės sluoksnio ne
pasitenkinimą. 

Trintis valstiečių liaudininkų 
partijoje 

Valstiečiai liaudininkai dėmesį 
atkreipė praėjusią savaite ne tik susi
tarimo dėl Aukštojo mokslo reformos 
kritika, bet ir trintimi šios partijos 
vadovybėje. Primename, kad ši parti
ja susiformavo, susijungus R. Kar-
bauskio ir K. Prunskienės vadovauja
moms politinėms jėgoms. Naujos par
tijos vadovės postas tąsyk atiteko K. 
Prunskienei, o R. Karbauskis tapo jos 
pavaduotoju ir apskritai atsitraukė 
nuo aktyvaus politinio gyvenimo. At
sitraukė, bet nepasitraukė ir apie tai 
priminė atviru laišku Valstiečių liau
dininkų partijos nariams, kuriame 
griežtai kritikavo K. Prunskienės 
planus susijungti su Pilietinės de
mokratijos partija. Pasak R. Kar-
bauskio, toks susijungimas atneštų 
tik žalos, nes esą „pilietininkai" ne
turi jokio ideologinio stuburo. R. Kar-
bauskio įsitikinimu, toks susijungi
mas yra susijęs su K. Prunskienės 
ambicijomis kandidatuoti į preziden
to postą nuo centristinių jėgų bloko. 
„Tačiau K. Prunskienės „preziden
tinės" ambicijos neturi užgožti parti
jos interesų" - tvirtino R. Karbaus
kis. 

K. Prunskienė jai pareikštos kri
tikos kol kas nekomentavo. 

V Stundys išlieka Krikščionių 
demokratų pirmininku 

v 

Šeštadienį tyliai, be didesnės rek
lamos, įvyko Lietuvos krikščionių 
demokratų ataskaitinė konferencija. 
Svarbiausia jos žinia - pirmininku to
liau išlieka Molėtų meras V Stundys. 
Kita žinia - LKD nesvarsto galimy
bių bičiuliautis su socialliberalais ar 
valstiečiais liaudininkais. Jei LKD ir 
sieks koalicijos per artėjančius Seimo 
rinkimus, tai tik su Tėvynės sąjunga. 
Tačiau dėl tokios koalicijos tikslingu
mo nuomonės partijos viduje skiriasi. 

Lietuvos krikščionys demokratai 
neblogai pasirodė per praėjusius 
Savivaldos rinkimus. Deja, po jų apie 
šią partiją nieko nebesigirdi. Telieka 
viltis, kad ši konferencija taps impul
su aktyvesnei veiklai ir paneigs skep
tikų prognozes, jog ilgainiui ši partija 
išnyks iš politinio žemėlapio. 

Pasaulį sujaudinę gyvenimai 
Atkelta iš 1 psl. 
nukrito nuo arklio ir buvo paraly
žiuotas. Užsiimdami lobizmu dėl 
žmonių su stuburo traumomis jie ta
po drąsos simboliais. Jis mirė susto
jus širdžiai 2004 metais, o ji - nuo 
plaučių vėžio 2006-aisiais. 

7. Popiežius Jonas Paulius 
II-asis 

Pirmasis lenkas popiežius aplan
kė daugiau nei 100 valstybių ir kal
bėjo daugybe kalbų. Jam dažnai pri
skiriami nuopelnai už komunizmo 
sugriovimą Vidurio ir Rytų Europoje. 
26-erius metus išbuvęs Romos vys
kupu jis viešai atsiprašė už istorines 
bažnyčios klaidas, pavyzdžiui, už da

lyvavimą afrikiečių vergų prekyboje 
ar už nesugebėjimą veikti Holokausto 
metu. Jis mirė sulaukęs 84-erių 2005-
aisiais. 

8. Ryanas White'as 
Jis buvo dar vaikas, kai jį netyčia 

užkrėtė žmogaus imunodeficito viru
su (ŽIV) panaudojus kraujo produktą 
gydant jo hemofiliją. Jam diagnozuo
tas AIDS sulaukus 13-os 1984 m. Po 
to jis tapo savotišku šios ligos simbo
liu. Linksmas berniukas, kovojęs dėl 
teisės lankyti mokyklą, jis įrodė, jog 
AIDS nėra „homoseksualų liga". R. 
White'as mirė sulaukęs 18-os. 

9. Nežinomas vyras Tianan-

menio aikštėje 
Vienišas jis stovėjo prieš tankus 

Tiananmenio aikštėje vykstant pro-
demokratiškiems protestams Kinijoje 
1989 m. Filmuota medžiaga parodė, 
kad pirmajam tankui pasisukus į kai
rę jis pasielgė taip pat, o kai tankas 
pajudėjo į priekį, jis nesitraukė iš vie
tos. Po kiek laiko kiti protesto daly
viai jį patraukė į šoną. Šio vyriškio ta
patybė iki šiol nėra atskleista. 

10. Motina Teresė 
Daugiau nei 40 metų katalikė 

vienuolė vadovavo mažai slaugos ligo
ninei Kalkutoje, Indijoje. Čia savo pa
skutines dienas ramybėje galėjo pra
leisti nepagydomomis ligomis sergan

tys žmonės. Ji taip pat įkūrė raupsuo
tųjų koloniją. 1979-aisiais jai atsii
mant Nobelio taikos premiją, jos pak-' 
lausė, ką žmonės gali padaryti skati
nant taiką. „Eikite namo ir mylėkite 
savo šeimą" - atsakė ji. 

11. Oprah Winfrey 
„Kai mane pamatysite, sužino

site, kas yra įmanoma", - pareiškė ji 
kreipdamasi į studentus diplomų įtei
kimo proga. Užaugusi skurdžioje Šei
moje, kentusi prievartą vaikystėje ji 
siekė kilti aukštyn ir įkvėpti žmones 
savo pokalbių laidoje. 53 metų Oprah, 
motyvavo savo gerbėjus skaityti kar
tu su jos knygų klubu ir padėjo jiems 
suprasti seksualinę prievartą. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Bushas gaivins senas draugystes 
ir megs naujas 

G. W. Busho susitikimas su T. Blairu greičiausiai bus paskutinis. AFP nuotr. 

Washington, DC, birželio 4 d. 
(AFP/BNS) — JAV prezidentas Geor-
ge'as W. Bushas pirmadienį išvyko į 
Europą, kur dalyvaus Didžiojo aš
tuoneto (G-8) viršūnių susitikime, ir 
tikisi atnaujinti draugystę su Rusijos 
prezidentu bei užmegzti tvirtus san
tykius su naujuoju Prancūzijos vado
vu. 

Stengdamasis sustiprinti ryšius 
su kitais G-8 vadovais, G. W. Bushas 
siekia išsaugoti savo vaidmenį pasau
linėje arenoje iki pat 2009-ųjų sausio, 
kai baigsis jo kadencija. 

Si kelionė į Europą yra ,,proga 
pasimatyti su senais draugais, susi
rasti naujų draugų ir pasikalbėti apie 
darbotvarkę, grindžiamą laisve ir pa
reiga tiems iš mūsų, kurie turime 
naudos iš savo laisvų visuomenių, pa
dėti žmonėms, kuriems ne taip pa
sisekė", — sakė G. W. Bushas žurna
listams. 

Jis ir toliau vadina Vladimirą Pu
tiną draugu, nors šis neseniai griežtai 
užsipuolė „JAV imperializmą". V 
Putinas net priminė Trečiąjį reichą 
— tai buvo laikoma užslėpta užuomi
na apie Jungtines Valstijas. 

Sekmadienį V Putinas suinten
syvino šaltojo karo retoriką ir per

spėjo, kad Rusija nutaikys savo rake
tas į taikinius Europoje,Jei JAV plės 
savo gynybą nuo branduolinių ginklų 
netoli jos sienų. 

G-8 viršūnių susitikimas Vokieti
joje prasideda trečiadienį. V Putinas 
yra vienas iš trijų vadovų, su kuriais 
G. W. Bushas surengs dvišales dery
bas šio susitikimo užkulisiuose, — 
kiti du yra ištikimas JAV vadovo są
jungininkas britų ministras pirmi
ninkas Tony Blairas ir Prancūzijos 
prezidentas Nicolas Sarkozy. 

G. W. Busho susitikimas su T. 
Blairu, kuris netrukus turi pasi
traukti iš valdžios, tikriausiai bus pa
skutinis, o su N. Sarkozy — pirmasis. 
N. Sarkozy neseniai pakeitė Jac-
ąues'ą Chiracą, su kuriuo G. W. Bu
sho santykiai nebuvo draugiški dėl 
Prancūzijos nepritarimo JAV vado
vaujamai invazijai į Iraką. 

Vokietijoje ir vėliau, Bush šeimos 
rezidencijoje Maine valstijoje, JAV 
prezidentas bandys įtikinti V Putiną, 
kad JAV planas išplėsti priešraketi-
nės gynybos „skydą" į Europą nėra 
nukreiptas prieš Rusiją. 

Abu vadovai taip pat aptars Ko-
sovo statusą — dar vieną ginčijamą 
klausimą. 

Amerikos PRC pažeidžia strateginę pusiausvyrą 
Atkelta iš 1 psl. 
kad mes tobuliname strateginio 
branduolinio ginklo sistemas", — sa
kė V Putinas. 

Jis priminė, kad Rusija nebuvo 
iniciatorė pasitraukti iš 1972-ųjų 
Priešraketinės gynybos sutarties. 

„Kai mes diskutavome su savo 
partneriais Amerikoje šiuo klausimu, 
ką mes atsakėme? Mes sakėme, kad 
neturime išteklių ir noro kurti tokią 
sistemą. Tačiau mes su jumis profe
sionaliu lygiu suvokiame, kad kai 
priešraketinės gynybos sistemą turi 
viena šalis ir jos neturi kita, pirmajai 
susidaro saugumo iliuzija ir padidėja 
galimybė pradėti branduolinį kon
fliktą", — pažymėjo prezidentas. 

Pasak jo, „mums tada mūsų 
partneriai sakė: 'Nieko baisaus, mes 
gi ne priešai, mes vienas prieš kitą 
neveiksime'. Mes primename, mes 
metame atsakomąjį ritulį: 'Mes jus 
įspėjome, mes apie tai kalbėjome, jūs 
mums atsakėte štai taip. Taip mes ir 
darome, kaip kalbėjome'". 

„Jeigu bus dislokuotos priešra

ketinės gynybos sistemos Europoje, 
ir šiandien įspėjame — bus atsako
mieji žingsniai. Mes priversti užtik
rinti savo saugumą. Ir ne mes šį pro
cesą pradedame", — apibendrino sa
vo žodžius prezidentas. 

„Nesinorėtų, kad susidarytų iliu
zija, jog mes ką nors liovėmės mylėję. 
Tačiau kartais man asmeniškai kyla 
tokia mintis: aš mąstau, kam gi vis 
dėlto tai daroma, kad taip atkakliai 
mūsų partneriai Amerikoje mėgina 
įgyvendinti priešraketinės gynybos 
dalių dislokavimo planus, jeigu jų, vi
siškai akivaizdu, nereikia apsiginti 
nuo Irano ar juo labiau Šiaurės Korė
jos raketų", — pažymėjo V Putinas. 

„Aišku, kad tai ne prieš juos, ir 
aišku, kad ne prieš mus, nes visiems 
akivaizdu, kad Rusija nesirengia nie
ko pulti. Tai tada kam? O galbūt spe
cialiai tam, kad mes žengtume šiuos 
atsakomuosius žingsnius? Siekiant 
sutrukdyti tolesnį Rusijos suartėjimą 
su Europa? Tai yra klaida, nes taip 
tarptautinio saugumo nepagerinsi
me", — pabrėžė prezidentas. 

EUROPA 

HAGA 
Hagoje pirmadienį prasidėjo bu

vusio Liberijos prezidento Charleso 
Tayloro teismas dėl karo nusikalti
mų, tačiau kaltinamasis atsisakė pa
sirodyti teismo salėje. Tačiau pirmi
ninkaujanti teisėja Julia Sebutinde 
sakė, kad Jungtinių Tautų (JT) re
miamas Specialusis teismas Siera 
Leonei (STSL), kuris buvo specialiai 
perkeltas į Hagą, posėdžiaus ir jam 
nedalyvaujant. Laiške, kurį teismo 
salėje perskaitė jo advokatas Kari
mas Khanas, Ch. Tayloras sakė, kad 
boikotuos teismo procesą. „Esu pri
verstas daryti išvadą, kad šį kartą 
mano teismas nebus teisingas, ir tu
riu atsisakyti dalyvauti posėdžiuo
se", — sakė Ch. Tayloras ir nurodė, 
kad jis turi tik vieną advokatą, o kal
tintojai — devynis. 

VARŠUVA 
JAV prezidentas George'as W. 

Bushas, kuris penktadienį atvyksta į 
Lenkiją trumpo vizito, norėjo, kad 
Gdansko oro uoste, pavadintame Le
cho Walęsos vardu, jį pasitiktų pats 
buvęs prezidentas, tačiau šis prašy-

, mas buvo atmestas. Pasak dienraš-
| čio, amerikiečiai rengdami vizitą „la

bai atsargiai" siūlė, kad Gdansko oro 
I uoste būtų ir L. Walęsa, kuris su JAV 

prezidentu būtų galėjęs išgerti kavos. 
Tačiau lenkų pareigūnai sutikimą įsi
vaizdavo kitaip: JAV vadovą turėjo 
pasitikti regiono valdžios atstovai. 
Galiausiai Lenkijos prezidento ad
ministracijos vadovė Elzbieta Jaku-
biak patvirtino, kad G. W. Bushą ir jo 
žmoną Laurą pasitiks Lenkijos prezi
dentas Lechas Kaczynskis. 

REIKJAVIKAS 
Islandija nuo šio mėnesio pra

džios uždraudė rūkyti visose viešo
siose vietose, tuo tarpu barų ir res
toranų savininkai aiškina, kad už
draudimas yra pernelyg griežtas. 
„Valdžia nesuteikė mums jokių gali
mybių įrengti rūkymo vietas prie ba
rų ir restoranų, tad daugumai žmo
nių tenka rūkyti ant šaligatvio", — 
teigia restoranų savininkai. Dėl daž-

nai besikeičiančių orų ir pakankamai 
vėsaus klimato nemažai barų savi
ninkų ketina įrengti ant šaligatvių 
dujinius šildytuvus, o kai kurie res
toranai siūlys klientams apklotus. 
Nemažai restoranų ir barų padidino 
durininkų skaičių, nes numatoma, 
kad išeinančių parūkyti svečių skai
čius gerokai padidės. 

IV/\tCICSr\l 

HAVANA 
Sveikstantis Kubos vadovas Fi

delis Castro šeštadienio vakarą buvo 
parodytas per valstybinę televiziją 
susitinkantis su šalyje viešinčiu Viet
namo Komunistų partijos vadovu 
Nong Duc Manhu. Reportaže buvo 
matyti, kaip besišypsantis 80 metų E 
Castro, apsirengęs šiltu sportiniu 
kostiumu, draugiškai kalbasi su N. D. 
Manhu. Kubos vadovas per naciona
linę televiziją nebuvo rodytas nuo 
sausio 30 dienos, kai susitiko su savo 
sąjungininku ir bičiuliu, Venesuelos 
prezidentu Hugo Chavezu. F. Castro 
ir N. D. Manhas „aptarė abiem pu
sėms rūpimus klausimus, susijusius 
su Lotynų Amerika", — pranešė Ku
bos naujienų laidos vedėjas. 

RUSIJA 

MASKVA 
Apriboti Rusijos prezidento buvi

mo valdžioje laikotarpių skaičių būti
na, bet vienos kadencijos trukmė ga
lėtų būti pailginta iki septynerių me
tų. Tai pareiškė Rusijos prezidentas 
Vladimiras Putinas interviu Vakarų 
žurnalistams artėjant Didžiojo aš
tuoneto šalių vadovų susitikimui. 

ARTIMIEJI RYTAI 

Ocea Wm@#< 

TEHERANAS 
Irano prezidentas sekmadienį sa

kė, kad libaniečiai ir palestiniečiai 
paspaudė „laiko skaičiavimo atgal 
mygtuką" ir netrukus Izraeliui ateis 
galas. Prezidentas Mahmoudas Ah-
madinejadas, kuris prieš dvejus me
tus papiktino Vakarus pareikšdamas, 
kad Izraelis turėtų būti „ištrintas iš 
žemėlapio", dažnai kalbėdavo „Die
vui panorėjus, netolimoje ateityje 
matysime šio režimo sunaikinimą", 
— sakė M. Ahmadinejadas, bet pla
čiau to nekomentavo. 
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„MEDICINOS MENAS" - TIKROJI AISTRA 
IR PAŠAUKIMAS 

Atkelta iš 2 psl. 

— Koks Jūsų atvykimo j JAV 
kelias? Kaip ir kodėl nuspren
dėte užsiimti gydytojo praktika 
šioje šalyje? 

— Pirmą kartą atvykome į JAV 
1996 metais, dar būdami studentais 
Lietuvoje. Tuomet mano šeimai lai
mėjus „žalią kortą", atvykome vie
neriems metams paviešėti pas žmo
nos giminaičius, Ireną ir Petrą Kaz
lauskus (iki šiol mes esame labai dė
kingi už jų svetingumą ir paramą, be 
jų pagalbos iš tiesų mūsų kelias 
Amerikoje būtų buvęs labiau duobė
tas). Mums gilų įspūdi paliko Ame
rikos medicina, jos išsamumas, medi
cinos naujovės. Po šios viešnagės iš-

* vykome atgal į Lietuvą pabaigti me
dicinos studijų. Netrukus po jų baigi
mo vėl atkeliavome čia. 

Atvykus į JAY teko dar pasi
mokyti, papildomai pasiruošti JAV 

*r* medicinos licencijos egzaminams. 
Besiruošiant egzaminams, teko ir 
padavėjo duonos paragauti. Išsilaikę 
medicinos licencijos egzaminus, pra
dėjome ieškoti rezidentūros vietos. 
Kol ieškojau rezidentūros, nuspren
džiau neleisti laiko ir pagilinti savo 
žinias. Pasirinkau astmą, mane labai 
dominančią ligą, ir metus praleidau 
dirbdamas mokslo tyrimo laboratori
joje Northwestern University. Neno
rėjau dirbti tiesiog laborantu ar pa
dėjėju, tad nusprendžiau ieškoti 
mokslinio bendradarbio vietos, {dėjęs 
nemažai pastangų, gavau vardinę 
NIH (National Institutes of Health) 
stipendiją ir metus praleidau univer
sitete, dirbdamas Postdoctoral Re-
searh Fellow. Per metus nemažai 
nuveikiau, turėjau savo laboratorijos 
padalinį, labai knietėjo toliau pasilik
ti ir tęsti pradėtą mokslo tyrimo pro
jektą. Bet teko pasirinkti: tuo pat 
metu man pasiūlė iš dalies apmokė
tas daktarato studijas šiame Ameri
kos universitete ir tuo pat metu ga
vau vidaus ligų rezidentūros vietą 
Michael Reese ligoninėje Čikagoje. Po 
ilgų dvejonių, pasirinkau medicinos 
rezidentūrą. Tvirtai tikėjau ir iki šiol 
tikiu, kad tai tikrasis mano pašauki
mas, tikroji aistra ir mano pasirink
tas gyvenimo kelias. Pabaigęs rezi
dentūrą, persikėliau su šeima gyven
ti j Saint Louis, MO. 

— Kokia Jūsų pasirinkta spe
cializacija? Kodėl pasirinkote 
būtent šią sriti? 

— Mano pasirinkta specializacija 
- vidaus ligos. Manau, kad ši medici
nos sritis yra ypatingai įdomi, in
telektualiai stimuliuojanti ir kupina 
netikėtumų bei atradimų. Vidaus ligų 
mokslas yra medicinos mokslo bran
duolys, apimantis daugybę medicinos 
sričių. Dažnai ligos procesas paveikia 
daugelį organų sistemų, tad ir ligos 
gydymas tampa itin įdomus, reika
laujantis daug žinių ir patirties, kar
tais daug atsargumo, o kartais tiesiog 
daug drąsos. Turbūt girdėjote posakį 
„Medicinos menas" Cthe art of medi-
cine'). Mano giliu įsitikinimu, vidaus 
ligos ir yra tikriausias „medicinos 
menas". 

— Kaip galėtumėte palyginti 
Lietuvos ir JAV sveikatos apsau
gos sistemas, požiūri į mediciną? 

— Visuomenės požiūris į medi-

Su žmona Rasa ir dukra Saint Louis Art Museum. 

ciną ir tiesiog į sveikatą skiriasi. 
Amerikiečiams sveikata labai svarbi, 
daugelio apklausų duomenys griauna 
stereotipus, kad jiems svarbiausia 
yra profesinė sėkmė ir pinigai. Vi
siškai netiesa! Turbūt nustebsite su
žinoję, jog apklausų duomenimis 
amerikiečiams svarbiausia yra svei
kata, tik po to šeima ir kt. Dėl to 
amerikiečiai nedejuoja, kad 15 proc. 
nacionalinio biudžeto skiriama svei
katos apsaugai. Nesinori apibendrin
ti, nes vis dėlto didelė dalis ameri
kiečių numoja ranka į savo ir savo 
artimųjų sveikatą, bet jų nėra tiek 
daug, kaip Lietuvoje. Tad daug ligų 
Amerikoje anksti nustatomos ir efek
tyviai gydomos. Kita vertus, Ameri
kos pacientai vertina savo gydytojus, 
supranta, kiek laiko ir pastangų 
gydytojai turi įdėti, kol jie mokosi, ir 
tai gerbia. Gydytojo profesija vis dar 
viena labiausiai gerbiamų profesijų 
Amerikoje. 

Jei Lietuva sugeba kasmet iš 
metinio biudžeto skirti, tarkime, 5,4 
proc. krašto apsaugai, ir tik 4,4 proc. 
sveikatos apsaugai, tad apie kokią 
efektyvią sveikatos apsaugą mes gali
me kalbėti? Žinoma, Lietuvos kariū
nams geriau pažvanginti ginklais, 
nusipirkti dar kelis lėktuvus ar tan
kus, pasipuikuoti prieš kitas NATO 
nares savo karine parengtimi, apsi
rengus brangiomis milinėmis pa-
marširuoti Prezidentūros kieme, kai 
tuo tarpu kaimuose nuo paprasčiau
sių infekcinių ligų miršta vaikai, ar 
kai provincijos diabetu ar širdies li
gomis sergančių ligonių sekimas ir 
gydymas yra apgailėtinos būklės, 
neatlaikantis elementarios kritikos. 
Tad manęs ir nestebina, vertinant 
visuomenės apklausos duomenis, kad 
sveikata lietuviams svarbiausių daly

kų sąraše buvo penkta ar šešta. 
— Kaip suradote „Draugą"? 

Kaip kilo mintis imtis rašyti Į 
mūsų dienraštį sveikatos klausi
mais? 

— Tiesą pasakius, atsakymas yra 
gana tiesmukiškas: man visada pa-

v 

tiko „Draugas", gyvendami Čikagoje 
jį keletą metų prenumeravome. La
biausiai laukdavau ir skaitydavau dr. 
Adomavičiaus rašinius. Man buvo 
itin skaudu, kai jam mirus, nebeliko, 
kas rašo į „Draugą" apie sveikatą. 
Tuo metu iš Lietuvos laikraščių per
spausdinama informacija buvo perne
lyg komplikuota, techniška ir dažnai 
neatitinkanti Amerikos medicinos 
praktikos standartų. Tad padariau 
Naujų metų sprendimą, rašyti nuolat 
į „Draugą". Norėčiau jo laikytis. Kita 
vertus, man yra didelė garbė tęsti 
daktaro Adomavičiaus pradėtą dar
bą ir dalintis savo kukliomis žinio
mis bei patirtimi su lietuvių skaityto
jais. 

— Gyvenate ir dirbate Lake 
Saint Louis, MO. Kaip čia atvy
kote? Ar sulaukiate daug lietu
vių pacientų? 

— Pabaigęs vidaus ligų reziden
tūrą, su šeima persikrausčiau gyven
ti j Saint Louis miestą. Prisijungiau 
prie kito amerikiečio daktaro, kuris 
čia jau 18 metų turi savo medicinos 
kliniką. Mūsų klinika turi didelį pa
sisekimą, kasdien apsilanko vis dau
giau naujų ligonių. Jis naujų nebepri
ima, tad visi naujieji - mano. Stebime 
savo pacientus tiek ambulatoriškai, 
tiek ligoninėje, tad tenka žiūrėti ligo
nius per 3-4 vietas. Ilgos darbo va
landos, nes daug pacientų. Kol kas 
turiu tik kelis lietuvius ligonius, bet 
tai manęs nenuvilia, nes Saint Louis 
gyvena nedaug lietuvių. Džiaugiamės 

turėdami bent kelis tautiečius pa
cientus. 

Stengiuosi būti aktyvus gydyto
jas ir visuomenininkas. Saint Louis 
mieste dažnai prisidedu prie svei
katos populiarinimo renginių, dažnai 
rašau į vietinius laikraščius, sava
noriškai dalyvauju sveikatos rengi
niuose. Stengiuosi šviesti visuomenę 
daugiau apie diabetą, nemokamai 
tikrinu kraujo gliukozę tų renginių 
metu. 

Stengiamės dalyvauti Saint 
Louis Lietuvių Bendruomenėje, prisi
dedu prie lietuviškų renginių. Lan
kome lietuvišką bažnyčią. Gaila tik, 
kad tokia maža Saint Louis Lietuvių 
Bendruomenė, bet visi labai draugiš
ki ir puikūs žmonės. 

— Pasiūlėte rengti ir dar 
vieną sveikatos skyrei} pavadi
nimu „Klausiate-atsakome"? Gal 
galėtumėte trumpai pristatyti 
šią savo idėją? Kokių klausimų 
tikitės? Kokie žmonės gali kreip
tis į Jus? Ar žmonės gali prašyti 
neskelbti jų pavardžių? 

— Nesinori, kad mano rašiniai 
būtų šališki ir kad tik aš ar redakcija 
pasirinktų temas. Tvirtai tikiu, kad 
tiek medicinos praktikoje, tiek švie
čiant sveikatos apsaugos ir sveikos 
gyvensenos klausimais pati efekty
viausia forma yra dialogas. Labai no
rėčiau sužinoti, ką apie įvairias 
sveikatos problemas mano „Draugo" 
skaitytojai, kokie klausimai juos do
mina, kokios sveikatos sritys yra 
aktualios. Taip pat aš visada labai 
vertinu patarimus ir konstruktyvią 
kritiką. Tikiu, kad mes visi kartu ga
lime prisidėti prie „Draugo" turinio, 
tuo pačiu darydami mūsų mylimą 
laikraštį įdomesnį, gilesnį, išsamesnį, 
brandesnį. Mielai laukiu įvairiausių 
klausimų ir pasistengsiu į juos kuo 
išsamiau atsakyti. Tik, jei leisite, 
norėčiau susilaikyti atsakydamas į 
vaikų ligų klausimus, nes nesijaučiu 
turįs daug žinių ir patirties šioje sri
tyje. Beje, kiek pajėgsiu, priimsiu 
visus klausimus, o jų autoriams 
nebūtina pasirašyti. Prašau klausi
mus siųsti į redakciją, o redakcija 
juos persiųs man. 

— Kiekvieno straipsnio pa
baigoje mūsų skaitytojams lin
kite „Būkime sveiki". Sis palin
kėjimas tarsi tapo kiekvieno Jū
sų straipsnio motto. Kaip jis 
gimė ? 

— Taip, baigiamasis kiekvieno 
rašinio mano sakinys visada yra „Tad 
būkime sveiki". Kodėl jį vartoju? 
Tvirtai tikiu, kad ši baigiamoji frazė 
yra tiek mano nuoširdžiausias lin
kėjimas skaitytojams, tiek iš esmės 
apibendrinantis straipsnio teiginys. 
Šis teiginys atspindi tikrąją straip
snio paskirtį ir intenciją: populiarinti 
sveiką gyvenseną ir sveikatos ap
saugą, skatinti skaitytojus panaudoti 
praktines žinias ir patarimus asme
niniame gyvenime. Kita vertus, yra 
nuo seno žinoma, kad skaitytojai 
ilgiausiai prisimena paskutinę raši
nio frazę. Tad tikrai neprieštarausiu, 
jei ši frazė užsiliks ir mano skaitytojų 
mintyse. 

— Ačiū už Jūsų pokalbį! 

Kalbino 
Aurelija Tamošiūnaitė 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
Akių ligos 

OSTEOARTRITAS IR JUDĖJIMO 
SVEIKATA 

Atkelta iš 2 psl. 
Stenkitės vaikščioti lygia vieta, 

žinokite maršrutą. Jei vaikščiosite 
lauke, stenkitės gerai žinoti reljefą, 
venkite šaligatvio kraštų, akmenų ar 
kito nelygaus paviršiaus. 

Dėvėkite patogius batus, kurie 
turi būti ne tik malonūs kojai, bet ir 
pakankamai stangrūs, kad suteiktų 
kojai formą, atramą ir tinkamą pa
ramą vaikščiojant. Vertėtų pagalvoti 
ir apie ortopedinius batų vidpadžius, 
kurie gali būti individualiai pritaikyti 
jūsų kojai. Pasitarkite su pediatru 
(kojų daktaru). 

Jei rengiatės vaikščioti viduje, 
stenkitės nepalikti daiktų ant grin
dų, ant kurių galite užkliūti ir par-
griūti, taip pat venkite šlapių ir sli
džių grindų (ypatingą dėmesį at
kreipkite į vonios kambarius, virtu
vės, grindų paviršiai turėtų būti kuo 
atsparesni paslydimui. Jei jie tokie 
nėra, padėkite ant grindų kilimėlius 
ar takus, tik nepamirškite po jais 
padėti „pado", kuris takelius įtvirtin
tų vienoje vietoje). 

Atidžiai apžiūrėkite namus, kad 
nebūtų palaidų kilimėlių kituose 
kambariuose. 

Kad ir kur bevaikščiotumėte, 
venkite menkai apšviestų ir nuošalių 
vietų. Kritiškai apžiūrėkite namus, 
įvertinkite, ar visur tinkamas ap
švietimas. 

Išeidami vaikščioti lauke, turė
kite su savimi asmens dokumentą ir 
mobilų telefoną. Jei galite, praneš

kite savo artimiesiems, kur eisite ir 
kada žadate grįžti. 

Jei vaikščiosite lauke, stenkitės 
numatyti maršrutą, geriau apeiti 
ratą netoli namų, kad visada galėtu
mėte saugiai sugrįžti. Jei jausite silp
numą, širdies permušimus ar skaus
mą, ar jei svaigsta galva, galėsite grįž
ti namo greitai ar paskambinti 911. 

Tikiuosi, kad šie kuklūs patari
mai padės mieliems skaitytojams 
teisingiau vaikščioti ir išvengti kri
timų ir traumų. Nepamirškite, kad 
judėti yra sveika ir „artritas" ne
turėtų apriboti jūsų galimybių judėti 
ir gyventi pilnavertį gyvenimą. 

Tad būkime sveiki! 

Straipsniui naudota informacija 
remiantis ŠIŲ organizacijų patari
mais: 

The American College of Rheu-
matology (www.rheumatology.org). 

The Arthritis Foundation (www. 
arthritis.org). 

National Arthritis and Muscu-
loskeletal and Skin Diseases, Infor
mation Clearinghouse (www.nih. 
gov/niams/healthinfo). 

American Pain Society (www. 
ampainsoc.org). 

Cleveland Clinic Men's Health 
Advisor, April 2007. "9 Steps to V/al
ki ng Safely" 

(Nuoširdus dėkui Petrui Kazlaus
kui už šj straipsnį ir vertingus pata
rimus). 

Judėjimas — tai sveikata. 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapo'is 
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 

Skelbimų skyriaus 
tel, 1-773-5*5 9500 

H a w laikraštis 
Kasdieninis 
Nuolatinis 

DRAUGAS 
Te! 773-SBS-9500 • m* draugas cwg 

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

joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių l igos - ch i rurg i ja 

150 E. Huron, Suite 1 0 0 0 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel . 312-337-1285 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Vidaus ligos 

Dantų gydytojai 

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

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

Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

EUGENE C DECKER, DOS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba Eetuviškai 
4647 W. 103 St , Oak. Lavvn, IL 
55 L VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

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

Mar^niynai 

Išradingas kinas vandenį šildo įrenginiu 
iš alaus butelių 

Kinijos ūkininkas iš butelių alui 
ir vamzdelių sukūrė saulės energiją 
naudojantį vandens šildytuvą. 

„Išradau tai dėl savo motinos 
gerovės. Norėjau, kad ji galėtų pato
giau nusiprausti", - sakė Ma Yanjun 
iš Sansi provincijoje esančio Čičiao 
kaimo. 

Ma Yanjuno išradimo esmė — 
prie lentos pritvirtinti 66 buteliai 

alui. Jie sujungti vienas su kitu, kad 
per juos galėtų tekėti vanduo. Saulės 
sušildytas vanduo galiausiai pasiekia 
vonios kambarį, rašo „China Eco-
nomy Network", kuriuo remiasi tin-
klalapis „Ananova". Ma Yanjunas 
tvirtina, kad šilto vandens užtenka 
trims jo šeimos nariams. 

Pagal ELTA 

Lenkijoje surengtas vėdarų ir bulvių 
plokštainių konkursas 

Nors lietuviai didžkukulius, 
vėdarus ir bulvių plokštainį priskiria 
savo nacionalinei virtuvei, juos savi-
nasi ir lenkai, kurie birželio 3 d., sek
madienį, Lietuvos pasienyje esančios 
Palenkės vaivadijos Supraslės mies
telyje surengė vėdarų ir bulvių plokš
tainių konkursą. 

Kaip pranešė naujienų agentūra 
PAP, vertinimo komisijai buvo pateik
ta 20 plokštainių ir tiek pat vėdarų 
rūšių. Nugalėtojais tapo vyrai: ska
niausius vėdarus iškepė Waldemar 
Backiel iš Balstogės, o skaniausią 

bulvių plokštainį - Tomasz Sawczyk 
iš Vasilkuvo miestelio. 

Kaip pažymėjo PAP, šie Palenkės 
virtuvei būdingi patiekalai dabar 
regione labai populiarėja. Patiekalus 
iš bulvių, kurie anksčiau buvo ne
turtingųjų maistas, dabar, ypač kai
mo turizmo sodybose, mielai valgo ne 
tik lenkai, bet ir užsieniečiai. 

Palenkės vaivadija rengiasi šiuos 
patiekalus užregistruoti kaip regiono 
kulinarinį paveldą. 

Pagal BNS 

Vogti plaukus — pelningas verslas 
Gatvės vagys Mianmare (buvusi 

Birma) išrado naują nusikalstamo 
verslo rūšį - kasų vagystę. 

Nusikaltėliai be gailesčio skriau
džia merginas, stoviniuojančias gat
vės minioje arba važiuojančias per
pildytame autobuse. Beje, kai kurios 
nukentėjusiosios tik namuose paste
bėjo, kad nebeteko plaukų. 

„Mano kasą nupjovė autobuse, 
kai aš važiavau iš darbo, taigi net 
nepastebėjau to. Buvo daug keleivių, 
ir mane visą laiką kas nors stumtelė
davo į priekį", — guodžiasi 23-ejų 
metų pardavėja Anita, dar visai nese
niai buvusi ilgaplaukė. 

Kita jauna Birmos gyventoja, 
besisukiodama vakariniame turguje, 
nustėro, kai nuo jos galvos ant kojų 

nukrito keletas juodų kaip derva 
sruogų - viskas, kas liko atminimui 
apie jos įspūdingą šukuoseną. 

Daugelis moterų Mianmare visą 
gyvenimą augina plaukus, kurių ilgis 
dažnai siekia juosmenį arba netgi 
kelius. Šukuosenos puošiamos gy
vomis orchidėjomis arba jazminais. 
Dažnai moterys pina plaukus į kasą -
tokia forma padeda vagims nepaste
bimai nupjauti sruogas aštriu skuti
mosi peiliuku. 

„Paruošti" plaukai vežami į už
sienį perukams gaminti. 3.5 svaro 
natūralių plaukų vietos rinkoje kai
nuoja iki 500 tūkstančių kijatų (apie 
500 dolerių). 

Pagal „Klaipėda" 

http://www.rheumatology.org
http://arthritis.org
http://www.nih
http://ampainsoc.org
http://www.illinolspain.com
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FAUSTAS STROLIA ATSISVEIKINO SU LIETUVOS VYČIŲ CHORU 
EDVARDAS SULAITIS 

Čikagoje šiuo metu nėra daug 
muzikinių kolektyvų, kurie.džiugintų 
šio miesto lietuvius. Todėl su dideliu 
dėmesiu sekame žinias apie lietuviš
kų chorų veiklą, jų gyvenimą bei dar
bus. Čia norime pristatyti vieną iš jų, 
kuris jau ilgi dešimtmečiai reiškiasi 
tarp mūsų tautiečių ir kitataučių. 

Apie seniausieji 
v 

Čikagos l ietuvių chorą 

Seniausias Čikagoje lietuvių cho
ras — Lietuvos Vyčių („Knights of 
Lithuania") kolektyvas, įsteigtas 
1916 m. pabaigoje, su keliomis pert
raukomis gyvuoja iki šių dienų. Ge
gužės 24 d. vienuolių kazimieriečių 
pastate, Marąuette Park, šio kolekty
vo choristai atsisveikino su ilgamečiu 
savo vadovu muziku Faustu Strolia, 
chorui vadovavusiam net 47 metus. 

Ilgamečio choro vadovo 
Fausto Strolios mintys 

„Visada maloniai prisiminsiu 
savo 47 darbo metus (ir valandas) su 
Illinois-Indiana apskrities Lietuvos 
Vyčių choru. Mane oficialiai pakvietė 
tuometinė pirmininkė Eleanora Lau-
ren-Laurinavičiūtė, o rekomendavo 
detroitiškis Lietuvos Vyčių garbės 
narys Robert Boris, kuris apie mane 
žinojo iš jaunučių Lietuvos Vyčių 
vasaros stovyklos Dainavoje. 

Choro repeticijos vyko Lietuvos 
Vyčių salėje su choro pirmininke Es-
telle Rogers. Jos rūpesčiu buvo su
kviesti pirmieji choristai. Ji mokėjo 
susikalbėti ir angliškai, ir lietuviškai 
ne tik su savaisiais Vyčiais, bet ir su 
antrosios bangos lietuviais. 

Ji sutardavo su akompaniato-
riais muzikais Jonu Byansku, prof. 
Vladu Jakubėnu, maestro Aleksand
ru Kučiūnų, Manigirdu Motekaičiu, 
solistais Prudencija Bičkiene, Nerija 
Linkevičiene, Kristina Miller, Dalia 
Eidukaite, Valentinu Liorentu, Jonu 
Vazneliu ir ypač daug metų chorui 
pasišventusiu, neseniai mirusiu solis
tu Algirdu Braziu. 

Koncertavome nelietuvių publi
kai Mayor Daley centre, Čikagoje, 
Mokslo ir pramonės muziejuje, 
McCormick Place, Springfield — 
visur primindami laisvės Lietuvai 
svarbą. Lankėme ir lietuviškus telki

nius: Rockford, Omaha, Detroit, Cle-
veland bei Gary ir East Chicago pas
tarieji du — Indiana. Dalyvavome 
(nuo III) visose Dainų šventėse Čika
goje ir Toronte, taip pat dviejose Pa
saulio lietuvių dainų šventėse Lie
tuvoje. Choro gretoms gausėti padė
davo mano pažintys su ateitininkais 
(Birutė Miniataitė, Apolinaras Petras 
Bagdonas, Bronius Polikaitis, Kęstu
tis Bagdonas), papildydavo daininin
kai iš mano vadovaujamo Indiana vy
rų okteto, buvusios mano mokinės iš 
Jaunimo centro — ČALM mokyklos. 
Tai Milda ir Mirga Pakalniškytės ir jų 
motina Emilija. Choras mielai jungė
si su kitais Čikagos chorais („Daina
va"), važiavo į Washington, DC, šven
tinant Šiluvos vardo koplyčią, o vė
liau ir į 25 metų koplyčios jubiliejų", 
— kalbėjo F. Strolia, pažymėdamas, 
kad yra tekę dainuoti ir su Lietuvių 
operos choru, atliekant G. Verdi 
,,Requiem" didžiulėje Mc Cormick sa
lėje. 

Chore dirigentas 
rado sau žmoną 

„Aš asmeniškai turiu būti ypač 
dėkingas Lietuvos Vyčių chorui, kad 
leido man iš šio choro altų pavilioti 
būsimą žmoną Teresę Pupininkaitę, 
su kuria užauginome ketvertą sūnų 
ir dabar jau džiaugiamės 13 anūkėlių. 
Tad ir ji dainuoja chore 47 metus. 

Keletą metų chorą perėmus tre
čiosios bangos lietuvaitei Almai Prei-
saitienei, buvo tikėtasi, kad 1916 m. 
įsteigtas choras atsinaujins ir sulauks 
100 metų jubiliejaus. Jai vadovau
jant, į choro veiklą įsitraukė ne vie
nas trečiosios bangos lietuvis. Tarp jų 
gerumu ir draugiškumu ypač išsis
kyrė Danutė Obelienė", — kalbėjo 
F. Strolia, apgailestaudamas, kad di
rigentė Alma pasitraukė iš šių parei
gų, jis tuomet vėl sutiko tęsti 1960 m. 
pradėtą darbą. 

Pristatė naują vadovę 
Aušrą Bužėnaitę 

Baigdamas savo kalbą, muzikas 
F. Strolia pristatė savo įpėdinę, saky
damas: „Su ypatingu malonumu no
riu pristatyti jauniausią mūsų choris
tę, kuri nuo 5 metukų užaugo šiame 
chore — tai muzikai labai gabi lietu
vaitė, pianistė ir kanklininkė, kuri 
padėdavo man visokiausiais būdais -

Faustas Strolia 

tai akompanuodavo, tai pamokydavo 
choro partijų, tai pati dainuodavo ne 
tik alto, bet ir tenoro partiją. Tai yra 
puikiai lietuviškai ir angliškai kal
banti mergaitė, rimta, darbšti ir ne
pažeista hipių generacijos. Turbūt 
dėl to, kad jos abu tėvai - Rimas ir 
Virginija Bužėnai ir močiutė Marga
rita Narvaišienė Šiam chorui priklau
sė daugybę metų." 

Po šių žodžių visi susirinkusieji 
plojimais sutiko naująją dirigentę 
A. Bužėnaitę, sutikusią perimti ne
lengvą darbą. 

Gražios padėkos susilaukė ir pats 
ilgametis dirigentas muzikas F. Stro
lia, kuris Lietuvos Vyčių chorui va
dovavo ilgiau nei prieš jį buvusieji di
rigentai. 

v 

Sio, prieš 91 metus įsteigto mu
zikinio vieneto pirmuoju dirigentu 
buvo Antanas Pocius. Po jo dirigavo 
Jonas Sauris, Stanislovas Rakauskas, 

Laimos Apanavičienės nuotr. 

Leonardas Šimutis. Antrojo pasauli
nio karo laikotarpiu trejus metus šis 
choras nebeveikė. Choras dirigento 
neturėjo ir 1951-1959 metais. Tik 
1960-aisiais, į jį atėjus jaunam ir ener
gingam muzikui F. Stroliai, jis vėl at
sigavo ir suskambėjo visu stiprumu. 

Per atsisveikinimo pietus pasa
kytą kalbą (ji buvo skaitoma lietu
viškai ir angliškai, nes dalis choristų 
lietuvių kalbos nemoka), F. Strolia 
baigė teigdamas: „Visų jūsų pasige-
siu." 

Atrodė, kad šie ilgamečio chor
vedžio žodžiai buvo nuoširdūs. Bet iš 
choristų pusės jautėsi mintis, jog jie 
irgi pasiges šio nuoširdaus muzikos 
darbuotojo, kuris jau daugiau nei 
pusė šimto metų Čikagoje dirba su 
įvairiais muzikiniais vienetais, o šiuo 
metu dar ir redaguoja žurnalą -
„Muzikos žinios". 

Naujoji Lietuvos Vyčių choro vadovė Aušra Bužėnaitė. Jono Kuprio nuotr. 

POEZIJOS KONKURSAS 
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba, skatindama Amerikoje 

gyvenančių lietuvių kūrybą, skelbia poezijos konkursą. 

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

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

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

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

4. Eilėraščiai turi būti parašyti lietuvių kalba. 
5. Eilėraščius konkursui išsiųsti iki 2007 m. liepos 15 d. (pašto 
antspaudas neturi būti vėlesnis, nei nurodyta data). 

6. Eilėraščius konkursui siųsti šiuo adresu: 

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

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

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

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

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

Lauksime Jūsų poezijos, 
Dalė Lukienė 

JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė 
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Komedijos karalienės vakaras 
Kauno Muzikiniame teatre 
AUDRONE V. SKIUDAITE 

Regina Varnaitė-Eidukaitienė 
Kauno dramos teatre yra sukūrusi 
ilgą sąrašą vaidmenų, kurių dalis 
gyvavo net 30 metų, pvz., Uršulė K. 
Borutos „Baltaragio malūne" ir šian
dien tebevaidinama Bekampienė iš 
Keturakio komedijos „Amerika pirty
je". R. Varnaitė yra apdovanota įvai
rių festivalių diplomais ir valstybi
niais apdovanojimais, tarp jų — Res
publikine premija 1997 m. ir Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-
ojo laipsnio ordinu 2000-aisiais. 2003 
m. R. Varnaitei buvo įteikta Kauno 
„Gerumo plyta", o jubiliejinio vakaro 
metu Kauno meras Andrius Kupčins
kas aktorei įteikė dar vieną Kauno 
garbės žymenį. 

Lietuvos komedijos karalienė Re
gina Varnaitė jubiliejiniame vakare, 
vykusiame Kauno Muzikiniame 
teatre. 

2007 m. gegužės 26 d. Kauno 
Muzikiniame teatre, kur artistė pra
dėjo savo teatrinę karjerą, vyko Re
ginos Varnaitės-Eidukaitienės, kole
gų pavadintos komedijos karaliene, 
jubiliejinis vakaras. Nuostabą kėlė 
daugiau kaip pusės šimto metų teat
rinio darbo stažą turinčios artistės 
gyvybingumas — ji viena atliko pir
mosios dalies vaidmenis iš įvairių 
savo suvaidintų spektaklių: Juokda
rio iš W. Shakespeare „Dvyliktoji 
naktis", Uršulės Kazio Sajos pjesėje 
„Šventežeris" ir kt. Savo suvaidintus 
epizodus ji palydėjo komentarais. 
Pvz., ji papasakojo, kad okupacijos 
metais Kauno dramos teatre statant 
„Šventežerį", režisieriaus buvo su
manyta sceną įrengti kaip Lietuvos 
žemėlapį su daug namelių ir gand

rų įvairiuose Lietuvos regionuose. 
Veiksmui vystantis, tų namelių su 
gandrais turėjo mažėti ir galų gale 
visiškai nelikti. Mat pjesėje buvo 
kalbama apie melioraciją, kuri su
naikino lietuvišką kaimą. Spektaklio 
priėmimo komisija uždraudė name
lius ir gandrus, nors žemėlapį staty
tojai išsikovojo. 

Pirmoji jubiliejinio vakaro dalis 
buvo surežisuota netradiciškai. Va
karą vedusi dukra Aušra Eidukaity-
tė, beje, ne aktorė, o Vytauto Didžiojo 
universiteto teologijos doktorantė, 
pirmiausia papasakojo, kad tėveliams 
aktoriams — Reginai ir Vytautui 
Eidukaičiams — mokytis tekstus tu
rėjo padėti jos abi su seseria, turė
damos atsakinėti partnerių replikas. 
Toks būdas buvo pakartotas ir vaka
ro metu: aktorė Regina Varnaitė vai
dino savo personažus, o dukra Aušra 
skaitė partnerių tekstus. 

Antrojoje dalyje draugai, bičiu
liai, gerbėjai, kolegos iš įvairių teatrų 
sveikino jubiliatę kaip kas išmanė -
vieni eilėmis, kiti humoristiniais siu
žetais, o smuiko virtuozas Vilhelmas 
Čepinskis ir kt. menininkai jai pado
vanojo savo atliekamus kūrinius. 

Regina Varnaitė — ukmergiškė, 
1946 m. baigusi A. Smetonos gimna
ziją Ukmergėje. Norėjo tapti aktore ir 
svajojo studijuoti Paryžiuje, tačiau, 
kol baigė gimnaziją, Lietuva jau buvo 
okupuota. Teko rinktis mokslus 
Maskvoje, Teatro institute. Jos peda
gogai buvo senosios kartos rusų 
teatro aktoriai, kurie patys bijojo 
kalbėti apie praeitį ir dabartį, o iš 
Lietuvos ateidavo kasdien vis žiau
resnės žinios apie trėmimus, draugų, 
pažįstamų, giminių suėmimus. 

Reginos Varnaitės vyras - Vy
tautas Eidukaitis, tremtinių sūnus, 
taip pat buvo aktorius. Tai buvo idea
li pora ir puiki šeima, kurioje užaugo 
dvi dukros, išauklėtos patriotine dva
sia. V Eidukaitis mirė 1989 m., nesu
laukęs laisvos Lietuvos paskelbimo, 
tuojau po „Baltijos kelio". 

Regina Varnaitė-Eidukaitienė ir 
jos dukros yra aktyvios Nepriklau
somos Lietuvos pilietės, patriotinių 
jėgų atstovės. 

Regina Varnaitė — Lietuvos 
žmonių numylėtinė. Vien jos vardas 
ar šmėkštelėjęs veidas vyresnės kar
tos lietuviui pakelia nuotaiką. Artis
tės pagerbti gegužės 26-ąją buvo 
suėjusi, suvažiavusi visa Lietuva. 
Muzikinis teatras buvo sausakimšas. 
Visi jubiliatei linkėjo ilgiausių kūry
binių metų. 

Pasveikinti Reginos Varnaitės (antro j i iš dešinės) garbingo 55-eriu metu 
sceninio jubi l ie jaus p r o g a buvo atvykęs Europos Parlamento narys 
Vytautas Landsbergis su žmona Gražina. Kairėje - dukra Aušra Eidukaitytė. 

Po sunkios ir ilgos ligos, sulaukusi 76 metųr2007 m. gegužės 22 
d. Gloucester, MA mirė 

A t A 
REGINA ALĖ DZIUBINSKAITĖ 

MARTINONIENĖ 

Nuliūdę liko: vyras Virgilijus; dukros Pamela Nichols ir 
Roxanne Plouss; sūnūs Arūnas ir Vasaris su žmona Andrea; sesuo 
Marija Gražina Aleksandravičienė ir vyras Bronius, dukros Regina 
ir Virginia, sūnus Paulius, anūkės Gintarė ir Rūta bei kiti giminės. 

Velionė palaidota Šv. Marijos kapinėse, New Britain, CT. 

Nuliūdę artimieji 

A t A 
BETI PRŪSIENĖ 

(NORVAIŠAITĖ-NORWESH) 
Dėl „stroko" sukeltų komplikacijų staiga mirė Sekminių 

dienos rytą. 
Paliko vyrą Zenoną, sūnų Paulių ir daugybę giminių, draugų 

* 
ir pažįstamų. 

A t A 
JONUI ZUBAVIČIUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai VALEI, gimi
nėms Amerikoje ir Lietuvoje. 

Sunny Hills, FL Lietuvių Bendruomenė 

A t A 
JURGIUI JURGUČIUI 

mirus, giliai užjaučiame žmoną DANGUOLĘ, dukrą 
ASTĄ ir sūnų PAULIŲ bei jų šeimas. 

Aldona ir Stasys Bačkaičiai 

Margumynai 

Lenkas atsibudo naujoje epochoje 
19 metų komos būsenoje išbuvęs 

lenkas prabudo ir dabar turės iš 
naujo mokytis gyventi šalyje, kurioje 
seniai nebeliko komunizmo, penkta
dienį pranešė Lenkijos televizijos 
kanalas „Polsat". 

Jan Grzebski iš Dzialdovo miesto 
centrinėje Lenkijoje dirbo geležinke
lyje vagonų prikabinėtoju ir 1988 m. 
pateko į avariją. Be sąmonės jis buvo 
nuvežtas į ligoninę, jo sveikatos būk
lė vis blogėjo. Gydytojai nustatė gal
voje auglį, geležinkelininkas buvo pa
ralyžiuotas, po to apako, o galiausiai 
atsidūrė komoje. Nė vienas gydytojas 
jo žmonai nesiryžo sakyti, kad vy
riškis gali pasveikti. Tuo tikėjo tik jo 
žmona. 

Viltis moteriškei sugrįžo prieš 
metus. Jai pasirodė, kad vyras nori 
kažką pasakyti. Po kelių mėnesių jis 
buvo paguldytas į miesto ligoninės 

reabilitacijos skyrių. Ir čia niekas ne
tikėjo, jog žmogus pasveiks, tačiau 
darė viską, kad palengvintų jo gyve
nimą. Visų nuostabai, po dviejų mė
nesių J. Grzebski pradėjo kalbėti, 
dingo paralyžius, jis jau sėdi ir gali 
žengti keletą žingsnių. Gydytojai tiki, 
kad vyriškis visiškai pasveiks. 

J. Grzebski nelaimės metu buvo 
keturių vaikų tėvas. Dabar jam bus 
malonu susipažinti su 11 savo vai
kaičių. 

Patekęs į komą dar komunistinio 
režimo laikais J. Grzebski atsibudo 
Europos Sąjungoje. „Šiandien mane 
stebina visi tie žmonės, kurie vaikšto 
aplink su mobiliaisiais telefonais 
rankose ir niekaip nesiliauja dejavę. 
O aš niekuo nesiskundžiu", — tikino 
J. Grzebski. 

Pagal Alfa.lt 

http://Alfa.lt
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ČIKAGOJE IR APYLINKES* 

•Birželio 7 dieną, ketvirtadieni, 
12:30 vai. p. p. Čikagos miesto centre 
esančioje Daley Plaza aikštėje Lietu
vos Respublikos generalinis konsu
latas Čikagoje kartu su Vilniaus ir Či
kagos susigiminiavusių miestų komi
tetu rengia lietuvių liaudies muzikos 
ansamblio „Sodžius" (direktorius 
Gintaras Juknys, muzikinis vadovas 
Rimas Pumputis) ir lietuvių liaudies 
šokių kolektyvo „Suktinis" (vadovai 
Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai) 
koncertą. Dviejų lietuvių liaudies 
muzikos kolektyvų koncertas Čika
gos miesto centre vyks Čikagos tarp
tautinės susigiminiavusių miestų 
programos festivalio, prasidėsiančio 
birželio 4 d. ir vyksiančio keturias 

-dienas, metu. 

•Birželio 10 d. 12 vai. po šv. Mi
šių Jėzuitų koplyčioje, Jaunimo cen
tro kavinėje, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, vyks knygos „Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėms 100 metų" sutik
tuvės. Visuomenė kviečiama atvykti. 

• Teveliu, tevužėl i u, tėtuku pager
bimo pietus vyks Pasaulio lietuvių cen
tre, 14911 127th Street, Lemont birže
lio 10 d. 12:30 vai. p. p. Kviečiame visus 
tėvelius, mamytes ir jų atžalas bei anū
kėlius. Vietas užsisakyti galite tel. 708-
448-7436 (A. Palikienė). Kaina — 15 
dol. Pasidžiaukime kartu. Pagerbkime 
tėvelius, paremkime lietuvių centrą. 

•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 15 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). 

•Šeštadieni, birželio 16 d. 7 vai. v. 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Ave., Chicago, IL 60629, 
adv. Aleksandras Domanskis, vienas iš 
firmos ,,Boodell Domanskis & Šaipe 
LLC" steigėjų, ves seminarą lietuvių 
kalba apie įvairias JAV verslo organiza
cijas ir jų įsteigimą bei struktūrą Pre
legentas kalbės apie: „C & S Corpora
tion", „limited liability company", „ge-
neral partnership", „limited partner-
ship" ir „Sole proprietorship". Taip pat 
bus pateikiama informacija apie įsire-
gistravimą kaip „Sole proprietor". Pre
legentas atsakys į publikos klausimus 
apie korporacijas ir jų suformavimą. Sis 
seminaras - tai puiki proga susipažinti 
su verslo organizacijų įkūrimo taisyklė
mis. Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500. 

•Pre l . Alfonsas Svarinskas ir ses. 
Nijolė Sadūnaitė bus garbės svečiais 
Amerikos Lietuvių tarybos Čikagos sky
riaus ruošiamame Birželio trėmimų mi
nėjime, kuris vyks sekmadienį, birželio 
17 d. 10:30 vai. r. Svč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje — iškilmingos šv. 
Mišios. Po Mišių parapijos salėje vyks 
minėjimas ir garbės svečių liudijimai 
apie asmeniškai patirtus sovietinius nu
sikaltimus. Visus kviečiame dalyvauti. 

•Pranešant apie Lituanistikos ty
rimo ir studijų centrui perduotą velio
nio E. Vengiansko archyvą įsivėlė klai
da — neteisingai parašyta velionio 
pavardė. Turi būti E. Vengianskas 
(parašyta Vengianskis). Atsiprašome 
velionio žmoną ir LTSC. 

Toronto Prisikėlimo parapijos labdaros sekcija, vad. dr. Juditos Čiup-
linskienės, kas metai surengia du parapijiečių suaukotų daiktų išparda
vimus. S. m. pavasariniame išpardavime gauta per 16,000 dol. pajamų. Šiam 
išpardavimui-bazarui savanoriškai metai iš metų talkininkauja parapijie
čiai. Gautos lėšos naudojamos Lietuvoje išlaikomai valgyklai, kuria naudo
jasi vargšai bei studentai. Jau daugelį metų, kai nenuilstamai labdaros sek
cija darbuojasi šiame kilniame pagalbos darbe. 

Stasys Prakapas 

Atidarytas trečiasis futbolo sezonas 

Gražiu mokslo metų uždarymo Šventę suorganizavo Čikagos l i tu
anistinės mokyklos tėveliai Ir Moterų klubas vaikams. Viename Čikagos 
priemiesčio parku susirinkę vaikai ir tėveliai žaidė (vairiausius žaidimus, 
dalyvavo estafetėse, rungtyniavo tinklinio varžybose. Mamytės 
prigamino skanėstų, suruošė loteriją. Gautos lėšos , pridėtos prie pini
gų, gautų suruošus „išpardavimą", bus išsiųstos i Lietuvą. Smagi šven
tė patiko ir vaikams, ir tėveliams. 

Laimos Apanavičienės nuotraukoje: viena iš estafetės rungčių. 

Lietuvos Respublikos generali
nis konsulas Čikagoje Arvydas Dau-
noravičius š. m. birželio 2 dieną da
lyvavo Čikagos lietuvių futbolo ly
gos (ČLFL) trečiojo sezono atidary
mo iškilmėse Pasaulio lietuvių cent
re Lemonte. 

Sveikindamas lygos žaidėjus, jos 
rėmėjus ir susirinkusius svečius ge
neralinis konsulas pasidžiaugė, kad 
lietuviškoje Čikagoje aktyviai skati
namas futbolas ir kitos sporto šakos, 
netrūksta entuziastų suburti ne vie
ną komandą bei rengti visą vasarą 
besitęsiantį Čikagos lietuvių futbolo 
lygos čempionatą. Padėkojęs lygos 
rėmėjams, Lietuvos generalinis kon
sulas palinkėjo tik prieš trejus me
tus įkurtai Čikagos lietuvių futbolo 

lygai dar ilgai gyvuoti, auginti lygoje 
žaidžiančių komandų skaičių, o 
aikštelėje vadovautis kilnaus žaidi
mo principais. 

Išeivijos lietuvių futbolo lygos 
čempionate dėl pereinamosios tau
rės šiemet varžysis 7 komandos. 
Trečią kartą ČLFL apdovanojimų 
sieks „Vilniaus", Kauno „Capella", 
„Panevėžio",,.Alytaus", „Šiaulių" ir 
„Lietuvėlės" komandos. Be šių ko
mandų lygoje žais ir ČLFL debiu
tante - „Tauragės" komanda. Pir
mąjį ČLFL čempionatą 2005 metais 
laimėjo „Vilniaus" futbolininkai, o 
pernai stipriausia buvo „Alytaus" 
komanda. 

LR Generalinio 
konsulato informacija 

Akimirka iš Čikagos lietuvių futbolo lygos (ČLFL) trečiojo sezono atida
rymo. Tado Kubiliaus nuotr. 

Klaipėdos pilies teatro monospektaklis 

99Aš laukiu tavęs, mielasis n 

Birželio 29 d. bus rodomas restorane „Magnolia" (123 Market St., Willow 
Springs, IL). Bilietai į šį spektaklį parduodami tik restorane „Magnolia" 
(tel. 630-669-4055). 

Birželio 30 d., šeštadienį, šis spektaklis bus rodomas Pasaulio lietuvių cen
tro didžiojoje salėje (14911 127th St., Lemont, IL). 
Pagrindinį vaidmenį atlieka Klaipėdos dramos teatro aktorė Jolanta Puo-
dėnaitė. Prieš spektaklį — teatro „Žaltvykslė" pasirodymas. Bilietai par
duodami kavinėse: „Smilga" (tel. 630-427-0929), „Bravo" (tel. 630-257-
3300), parduotuvėje „Lithuanian Plaza" (tel. 708-599-9866). 

, ,Draugo" knygynėlyje 

Gegužės-birželio „Lithuanian 
Heritage" numeris jau „Draugo" kny
gynėlyje. 

Mėgstantys istoriją galės pa
siskaityti apie Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės žemėlapį ir jo su
darytoją Radvilą, o kaip sekasi Jū
ratei Kazickas Lietuvoje sužinosite iš 
jos straipsnio. 

Manau diskusijų sukels Kate 
Connolly straipsnis apie tai, kodėl 
lietuviai taip m4gsta statyti pamin
klus kitataučiams — nuverčia Leni
no, bet stato juos kitiems užsienie
čiams (pvz., amerikiečių rokeriui F. 
Zappa). Sužinosite apie Rūtos Lee 
viešnagę Lietuvoje ir apie kino 
žvaigždes lietuvaites ir lietuvaičius. 
Kaip ir kitoje spaudoje, rasite pa
sisakymą opiu visiems lietuviams 
klausimu — Aušros Vartų (New 
York) bažnyčios uždarymą. 

Manau visi skaitytojai laukia Je-
nnifer Virškus laiškų iš Lietuvos. Ra
site ir kitų įdomių straipsnių. Zur-
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nalas gausiai iliustruotas nuot-rau-
komis. 

Kaina — 4.95 dol. Jį galima įsi
gyti paštu, pridedant 9 proc. mokestį, 
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo 
kaina - 3 dol. 

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


