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Lietuva tremtinių akimis 
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Kai kuriems tremtiniams, pagyvenus Lietuvoje, Kazachstano platybės atrodo 
mielesnės. 

Tėvynėn sugrįžę tremtiniai čia 
pasijunta kaip kitame pasaulyje. Vie
ni jaučiasi išsilaisvinę iš sunkios bui
ties, kiti sako, kad tremtyje gyveno 
netgi geriau, rašo „Kauno diena". 

Dienraštis primena, kad pra
ėjusią savaitę paminėjome tautos ir 
valstybės nacionalinės tragedijos die
ną, kai tūkstančiai Lietuvos piliečių 
buvo ištremti iš tėvynės. „Kauno die
na" pasidomėjo, kaip jaučiasi tremti
niai, po keliasdešimt metų tik dabar 
grįžę į Lietuvą. 

Suvalkijoje gimęs Algirdas Pijus 
Dievokaitis tremtyje atsidūrė per ka
rą, būdamas 12 metų. Traukiantis 
hitlerinės Vokietijos kariuomenei, jo 
šeima buvo išvežta į nacių lagerį. Vė
liau juos išlaisvino amerikiečiai, bet 
šeima Berlyne buvo perduota ru
sams. Grįžus namo tėvas buvo apkal

tintas nacionalizmu, ir 1947 m. Die-
vokaičių šeima atsidūrė Sibire. 

Kelis kartus iš tremties bėgęs A. 
Dievokaitis 1957 m. sugrįžo į Lietuvą 
ir pradėjo slapstytis, tačiau buvo su
gautas ir pasodintas į kalėjimą. Išėjęs 
į laisvę Lietuvoje vėl bandė ieškoti 
teisybės, bet tai jam kainavo dar 10 
metų nelaisvės. 

1959 m. jis buvo amnestuotas, ta
čiau giminaičiams patarus nebeieš
koti teisybės, nes vėl gali patekti į ka
lėjimą, liko gyventi Kazachstane. Į 
Tėvynę jis grįžo 2003 m. pagal Trem
tinių grįžimo programą. 

„Gaila, kad niekas iš giminių 
laiškudle neparašė, jog Lietuvoje vis
kas taip brangu, — sakė jis. - Būčiau 
tikrai pagalvojęs, ar verta palikti Ka
zachstaną, nes čia pragyventi yra 
sunku, ypač iš vienos pensijos". 

Pasak „Kauno dienos", iš A. P 
Dievokaičio pasakojimo susidarė 
įspūdis, kad Kazachstano sostinėje 
Astanoje, kurioje j is gyveno, kyla 
dangoraižiai, o žmonės gyvena itin 
prabangiai. Anot jo, paprasti darbi
ninkai ten uždirba 6,000 - 7,000 litų, 
kvalifikuoti specialistai - dar dau
giau. 

„Pensijos ten gaudavau apie 200 
litų, iš kurių šimtą sumokėdavau už 
komunalines paslaugas, telefoną", — 
kalbėjo 73-jų A. P Dievokaitis. - Ten 
gyvendamas leidau sau tr is kar tus 
nuskristi į Ameriką ir kiekvienais 
metais aplankyti gimines Vokietijo-
je." 

Algirdo žodžiais, dabar iš 700 Lt 
pensijos jis negali sau leisti kada pa
norėjęs nuvažiuoti į Vilnių. 

Tuo tarpu Kasko šeima Lietuvą 
vertina visiškai priešingai, rašo dien
raštis. Šiemet bus dveji metai, kai ši 
šeima iš Nižnij Tagilo persikėlė gy
venti į Lietuvą. Tremtinių grįžimo 
programa leidžia Lietuvon grįžti ir 
tremtinių palikuonims, kuriems iš 
karto suteikiama Lietuvos pilietybė. 

„Visa mūsų šeima nekalba lietu
viškai, bet jau antr i metai stengia
mės išmokti", — sakė šeimos galva 
Vladimiras Kasko. 

Iš Vladimiro ir jo žmonos Svet
lanos lūpų nesijautė jokio kartėlio, 
kad šeima paliko Rusijos juodosios 
metalurgijos centru laikomą Nižnij 
Tagilą, rašo dienraštis. 

Rusijos kariuomenėje papulki
ninkiu tarnavęs Vladimiras sako, 
kad „Lietuva ir yra tikroji Vakarų 
Europa." 

„Čia viskas kitaip, nei Rusijoje, o 
didžiausią sk i r tumą parodo žmo
nės", — kalbėjo Vladimiras. 

Šiame 
numeryje: 
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• Sveikatos klausimais. 
Konjunktyvitas (akies 
paraudimas) ir 
kontaktiniai lęšiai. 
Klausiate - Atsakome. 
•Lydi šventadienis. 
•Joninės jau prasidėjo. 
•Kelionė \ Jeruzalę 
(LIV). 
•Lietuvos savaitė. 
•Lietuvių telkiniuose. 
St. Louis bendruomenės 
piknikas. 
•Jono Kuprio paroda 
Vilniuje. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.59 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Joninės Čikagoje jau prasidėjo 

Birželio 16 d. Waukeegan-Lake County apylinkė ir restoranas „Kuni
gaikščių užeiga" visus šiaurėje gyvenančius lietuvius sukvietė i Joninių 
šventę. Fotoreportažo ieškokite 4-ame puslapyje. 
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Jonas Kuprys. 
Zigmo Degučio nuotr. 

Jono Kuprio 
paroda Vilniuje 

Liepos 4 d. 3 vai. p.p. Lietuvos 
nacionalinėje Martyno Mažvydo bib
liotekoje atidaroma čikagiečio foto
grafo Jono Kuprio paroda „Lietuviai 
Amerikoje". 

Jonas Kuprys gerai pažįstamas 
lietuviams Amerikoje* tačiau jo nuo
traukos Lietuvoje bus rodomos pir
mą kartą. 

Parodai J. Kuprys atrinko 81 
nuotrauką. Jose — lietuvių gyveni
mas už Atlanto, jų gyvenimo rū
pesčiai, džiaugsmai, šventės. 

Jono objektyvas užfiksavo ir 
Amerikoje apsilankiusius lietuvius. 

10 psl. skaitykite pasikalbėji
mą su J. Kupriu prieš jam išvyks
tant į Lietuvą. 
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KONJUNKTYVITAS 
(AKIES PARAUDIMAS) 

IR KONTAKTINIAI LĘŠIAI 
Ar nešiojate akinius? Jei taip, 

turbūt sunku įsivaizduoti kasdieninį 
gyvenimą be šio svarbaus aksesuaro. 
Jis juk mums tarnauja ne tik kaip op
tinis instrumentas, bet ir kaip darbo 
įrankis, aprangos dalis, net papuo
šalas. Pastaruoju metu optometrija 
(akinių mokslas) pasidarė kur kas la
biau orientuotas į vartotojus, atsi
žvelgiant į mūsų skonį, pageida
vimus, madas. Tinkamai parinkti 
akiniai paryškina veido bruožus, su
teikia veidui įdomumo, žavesio, pa
trauklumo. Kita vertus, netinkamai 
parinkti akiniai nedera, gali kelti 
nuostabą ar net juoką. 

Iš tiesų, tolimą kelią nuėjo oku-
listika, padarė didelį progresą. Daž
nai atsimenu senuosius kino filmus, 
ypač pirmuosius, juodai baltus ir be
garsius. Juose sutikdavome gana ste
reotipinius herojus, įdomu buvo ste
bėti jų elgseną, papročius. Stebint to 
laikmečio aprangą, į akis krenta aki
niai ir jų dėvėjimo .manieros. Gana 
savotiškai atrodo ir nostalgiją kelia 
monokuliarai (vieno stiklo akiniai, 
dažniausiai pakabinti ant grandi
nėlės, reikalui esant įstatomi į vieną 
akį), ar akiniai ant vienos laikančios 
lazdelės (turbūt, pakaitom naudoja
mi su kaukėmis per kaukių balių, tuo 
pat metu kitoje rankoje laikant vė
duoklę). 

Keičiasi laikai, keičiasi mados ir 
papročiai. Nebenešiojame monoku
liarų ar vėduoklių, be to, mūsų aki
niai vis modernėja. Kita vertus, juk 
ne taip jau seniai pradėjome nešioti 

akinius pakaitomis su kontaktiniais 
lęšiais. Tai buvo ilgai lauktas ir itin 
patogus akinių pakaitalas, leidžiantis 
bent laikinai pamiršti tradicinį akių 
pagalbininką, nuolat spaudžiantį no
sies kuprelę. Kontaktiniai lęšiai tiek 
patobulėjo, kad dažnas mūsų pa
sirenka nešioti kontaktinius lęšius 
nuolat, o akinius padeda gilyn į 
stalčių. 

Tačiau viskas turi savo kainą. 
Nešiojantys lęšius turi gerai žinoti jų 
dėvėjimo, taip pat laikymo ir prie
žiūros taisykles, vengti dėvėti lęšius 
pernelyg ilgai, išimti juos atsiradus 
pirmiesiems mikrobinio ar alerginio 
akies dangalų uždegimo požymiams. 
Be jokios abejonės, daugiau ar ma
žiau visi mes galime susirgti šių tipų 
akių uždegimu, tik nenešiojant kon
taktinių lęšių rizika gerokai mažesnė. 

Vienas iš gana dažnai vargi
nančių savaime atsirandančių susir
gimų yra akių gleivinės paraudimas, 
smulkiųjų kraujagyslių tinklo išryš
kėjimas. Liaudiškai jis tiesiog vadina
mas 'Raudonos akies liga' (angį. 
'Pink eye'). Na, o medicininis šios li
gos pavadinimas yra konjunktyvitas 
(angį. Conjunctivitis). Tad pažvelki
me į šią medicininę problemą iš ar
čiau. 

Konjunktyvitas yra akių jungi
nės (angį. Conjunctiva) uždegimas. 
Savo ruožtu, junginė yra plona per
matoma membrana, iš priekio den
gianti akies obuolį, besitęsianti nuo 
akių vokų vidinio paviršiaus. Jun
ginė yra pirmasis ir vienas svarbiau

sių apsauginių akies dangalų. Kon-
junktyvitą gali sukelti keletas prie
žasčių: infekcijos (bakterinės ar viru
sinės), traumos, alergenų, išorinių 
dirgiklių ir t.t. 

Virusiniai konjunktyvitai dažnai 
lydimi kitų peršalimą primenančių 
ligos požymių (kosėjimo, slogos ir t. 
t.), nes konjunktyvitą sukelia daž
niausiai tie patys virusai, kaip ir pa
prastą peršalimą ar lengvą slogą. 
Bakteriniai konjunktyvitai pasitaiko 
rečiau, bet šios rūšies konjunktyvitu 
sergama sunkiau, ilgiau, dažnesnės 
komplikacijos (ypač gonokokinis 
konjunktyvitas, retais atvejais net 
sukeliantis aklumą). 

Virusai ir bakterijos, be jokios 
abejonės, lengvai plinta ir perduoda
mi kontaktinių ar oro-lašeliniu būdu 
(pvz., kosint, čiaudint). Bakterijos ir 
virusai taip pat gali patekti į akis per 
užterštus rankšluosčius, nosines, lie
čiant ar trinant akis nešvariomis 
rankomis, taip pat su kosmetika, 
dirbtinėmis blakstienomis, minkštais 
kontaktiniais lęšiais. 

Konjunktyvitas pasireiškia akių 
niežėjimu, perštėjimu ar svetim
kūnio pojūčiu akyje, akių paraudimu, 
vokų paraudimu ir patinimu, padi
dintu jautrumu ryškiai šviesai, o 
daugiau pažengus ligai - vandenin
gomis ar pūlingomis išskyromis. Si li
ga gana lengvai nustatoma, išsamiai 
surinkus ligos istoriją ir nuodugniai 
ištyrus akis. Daktaras taip pat gali iš
tirti jūsų kaklo ir paausinius limf-
mazgius, o esant pūlingoms išsky
roms - paimti mažą tepinėli (daž
niausiai naudojant specialų sterilų 
medinį strypelį, apvyniotą vata), jį 
pasiunčiant į laboratoriją išsamiam 
bakteriologiniam ištyrimui. 

Jei susirgote paprastu virusiniu 
konjunktyvitu, nereikėtų itin jaudin
tis, nes, kaip ir paprastas peršalimas, 
šio tipo konjunktyvitas greitai praeis 
savaime. Vis dėlto, jei ligos požymiai 
(akių perštėjimas, niežulys, paraudi
mas) jus vargina, daktaras gali pasiū
lyti antihistamininių ar antiuždegi-
minių akių lašų. Susirgus bakteriniu 
konjunktyvitu, gali tekti vartoti 
antibiotikų akių lašus. Sergant sun-

Klausiate — atsakome Atsako dr. Dalius Kedainis 

Mieli ,,Draugo" skaitytojai, klausimus dr. Daliaus Kedainio skyreliui ,,Klausiate-atsakome" siųskite į 
„Draugą" adresu: Draugas 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba ei. paštu: redakcija@draugas.org 

KlaUSimaS. Turbūt kiekvienam 
lietuviui teko susidurti su moterė
lėmis, kurios neturi nieko bendra su 
medicina, bet pardavinėja nuo visų 
ligų vaistus. Dažniausiai tie vaistai 
būna neaišku iš ko padaryti, jie 
pavadinami maistu ir skelbiama, kad 
tokie „vitaminai" gydo nuo visų šiuo 
metu dar neišgydomų ligų: vėžio, ast
mos, alergijų, artritų ir t.t. Patei
kiama šimtai pavyzdžių apie stebuk
lingus išgijimus ir dar priduriama, 
kad „tu apie tai nežinai, nes daktarai 
ir farmacijos firmos nenori, kad su
žinotum... mat jiems biznio nebelik
tų". Į tą tabletę gali būti įdėta ir 
sudžiovinto karvės mėšlo, nes niekas 
netikrina, niekas nekontroliuoja ir 
beviltiški ligoniai moka milijonus už 
tokius stebuklingus vaistus. Oficia
lioji medicina stebi, pavydi tų mili
jonų ir kai kurios ligoninės jau išnuo
moja kabinetus alternatyvios medici
nos specialistams, tuo lyg ir pa
tvirtindami pardavėjų teiginius apie 
farmacininkų ir daktarų sąmokslą. 
Taigi, man klausimai būtų: ar tikrai 
toks sąmokslas egzistuoja tarp far
macijos firmų ir medikų? Ar tikrai 

etiška už didelius pinigus parda
vinėti viltį beviltiškiems ligoniams? 
Kodėl medikai tyli? Kodėl valdžia 
reikalauja iš farmacijos firmų testų, 
įrodymų bet kokiam jų teiginiui apie 
vaisto veikimą ir kodėl kai kurie 
biznieriai savo piliules pavadindami 
maisto priedais, vitaminais, minera
lais, gali skelbti ką tik nori? 

„Draugo" skaitytoja 
(pavardė redakcijai žinoma) 

Atsakymas. Pirmiausia norė
čiau padėkoti už šį įdomų klausimą. 

Be jokios abejonės, nežinant far
macijos industrijos užkulisių, gali pa
sirodyti, kad farmacinės kompanijos 
turi daug informacijos apie įvairius 
vaistus, vaistines medžiagas, vaista
žolių gydomąsias savybes ir t. t., bet 
šia informacija nesidalina su plačiąja 
visuomene dėl gana savanaudiškų 
paskatų. Juk niekas mums nedrau
džia įtarti, kad ši informacija nusle
piama, siekiant ir toliau gaminti ir 
pardavinėti tam tikrus vaistus už 
gana aukštą kainą. Tačiau pagal
vokime, kas įeina į šią kainą? Jei ati
darysime vaisto dėžutę ir pažvelgsi

me į vidų, surasime vaisto informaci
jos priedą. Juk kiekvienas mūsų ma
tėme šį smulkiu šriftu primargintą 
popieriaus lapą, kurio dažnai net ne
skaitome. O jame atspausdinta detali 
informacija apie klinikinius ir labora
torinius tyrimus, atliktus naudojant 
griežtai kontroliuojamus metodus 
(nes tik pateikus tinkamą, išsamią ir 
tikslią informaciją vaistas gali būti 
patvirtintas FDA). Tad mes mokame 
ne tik už vaistą, bet ir už jo veiklos 
garantiją. 

Pažvelkime į šią situaciją iš kiek 
kitokios pusės. Paimkime, tarkime, di-
gitalį. Juk žinome, kad ši vaistažolė 
gali būti naudojama kelių ligų, pvz., 
širdies aritmijos, gydymui. Bet ar 
mes žinome, kokia yra tikroji veiklio
ji medžiaga jonažolėje? Ar mes žino
me, iš kokių kitų sudėtinių medžiagų 
padaryta ši vaistažolė? Ar mes žino
me, kokia šių medžiagų tarpusavio 
sąveika ir kokie jų pašaliniai efektai? 
Tad ar teisūs yra natūropatai, prira
šydami šią vaistažolę depresijos gy
dymui? Iš kur jie žino tikrąją šio na
tūralaus 'vaisto' dozę? 

Nukelta j 9 psl. 

kios formos konjunktyvitu, gali tekti 
vartoti net geriamus ar leidžiamus 
antibiotikus. 

Be paprasto medikamentinio gy
dymo, patartina naudoti šiltus drėg
nus akių kompresus, kaskart juos pa
laikant 10-15 minučių. Jei pastebite 
pūlingas išskyras, jas patartina nu
plauti šiltu vandeniu, vėliau nušluos-
tant akis švariu rankšluosčiu. Be jo
kios abejonės, griežtai draudžiama 
dėvėti kontaktinius lęšius tol, kol 
junginė sugis. Sergant konjunktyvi
tu, akių junginė yra itin jautri ir leng
vai pažeidžiama, tad kontaktiniai 
lęšiai gali pirmiausia prailginti ligos 
trukmę, pasunkinti nusiskundimus, 
kita vertus, gali sunkiai pažeisti akių 
junginę ir rageną. Patartina nenau
doti blakstienų tušo ir pieštukų. 

Dažniausiai liga prasideda vieno
je akyje, vėliau persimeta ir į kitą. 
Antroji akis gali būti pažeidžiama 
net po 1-2 savaičių. Sergant virusi
niu konjunktyvitu, liga pradeda gerė
ti po 3-7 dienų. Tuo tarpu bakterinis 
susirgimas turėtų pagerėti per 48 va
landas, pradėjus vartoti antibiotikus. 
Jei šio pagerėjimo nesulaukiama po 2 
dienų, primygtinai patartina pasitar
ti su gydytoju, dažniausiai teks pa
keisti antibiotikus, naudojamus šio 
susirgimo gydymui. Manau, nereikia 
pabrėžti mikrobiologinio tepinėlio 
(„kultūros") svarbos, nes šis tyrimas 
gana tiksliai gali nurodyti, koks yra 
ligos sukėlėjas ir kokiems antibioti
kams jis yra imlus. Nukelta į 9 psl. 
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LYDI ŠVENTADIENIS 
XI Eilinė savaitė — Atleidimas 

mylintiems 

Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdo 
prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi, kad 
jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrini indą kvapaus tepalo ir, verkdama 
priėjusi iš užpakalio prie jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo 
galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Tai matydamas fariziejus, 
kuris buvo Jėzų pasikvietęs, samprotavo pats vienas: „Jeigu šitas būtų 
pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį paliečia, — kad ji nusidėjėlė!" 
O Jėzus prabilo: „Simonai, turiu tau kai ką pasakyti". Tas atsiliepė: „Sakyk, 
Mokytojau!" 

„Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas penkis šimtus 
denarų, o kitas — penkiasdešimt. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo 
abiem. Katras labiau jį mylės? Simonas atsakė: 'Manau, jog tasai, kuriam dau
giau dovanota'. Jėzus tarė: 'Teisingai nusprendei'. Ir atsisukęs į moterį, jis 
tarė Simonui: 'Matai šitą moterį? Aš atėjau į tavo namus, tu nedavei man van
dens kojoms nusimazgoti, o ji suvilgė jas ašaromis ir nušluostė savo plaukais. 
Tu manęs nepabučiavai, o ji, vos man atėjus, nesiliauja bučiavusi man kojų. 
Tu aliejumi man galvos nepatepei, o ji tepalu patepė man kojas. Todėl aš tau 
sakau: jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, nes ji labai pamilo. Kam mažai 
atleista, tas menkai myli'. O jai tarė: 'Atleidžiamos tau nuodėmės'. Sėdintieji 
kartu už stalo pradėjo svarstyti: 'Kas gi jis toks, kad net ir nuodėmes atlei
džia?!' O jis dar tarė moteriai: 'Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami!'" (C -
Evangelija pagal Luką 7,36 - 8,3). 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Į turtingo fariziejaus Simono 

namus, kur pietums buvo pakviestas 
Jėzus, netikėtai įeina moteris. Tai įsi
brovėlė. Jos vardas neįrašytas pa
kviestųjų sąraše, o pasirodymas ger
biamo ir religingo žmogaus namuose 
kvepia provokacija. Toks nemalonu
mas, ir kaip tik tada, kai svečiuose 
yra garsusis Mokytojas iš Nazareto. 
Evangelija mums nepasako jos vardo. 
v 

Žinome tiktai jos užsiėmimą, kuris 
tikrai negali būti pavyzdžiu — žino
ma mieste nusidėjėlė. Ją pažįsta visi. 
Tai nusidėjėlė, kitaip sakant, „viena 
iš tų". Ją niekina, tačiau ją išnaudoja. 
Ji reikalinga ir „doriesiems", gal ir 
tam, kad paskui galėtų girtis į juos 
panašių žmonių susibūrimuose: „Aš 
nenupuoliau taip žemai, kaip ji". 
Tačiau ji gerai pažįsta žmones, gal 
net geriau, nei jie įsivaizduoja. Ji 
žino, kokia gali būti sugedusi iš 
pažiūros nepriekaištinga visuomenė. 
Ji pažįsta visus, kurie rodo savo 
garbingumą, ir žino, kad už to gar
bingumo, rodomos moralės, tikėjimo 
šydo slepiasi visa kita. 

Kitiems tenka apsimesti, slėpti 
savo veidus po kaukėmis. Ji bent jau 
neprivalo dangstyti savo veido. Gal 
tas veidas ir nėra labai švarus, tačiau 
tai yra jos veidas, o sielos gelmėse ji 
slepia savo didžiausią paslaptį. Ji 
žino, kad jos gyvenimas sugadintas, 
tačiau kažkur, labai giliai širdies 
kampelyje, apsaugotame nuo vis la
biau nuviliančių patirčių, slypi tru
pinėlis vilties. Vilties, kad pagaliau 
pavyks surasti ką nors, kas jos ne
laikys vien tik malonumų objektu, 
kuriam bus galima atiduoti širdį, 
viltis, jog bus galima pradėti viską iš 
naujo. Tai viltis, jog ir ją kas nors 
galiausiai supras. 

Kiekvienas meldžiasi sau priim
tinu būdu. Nusidėjėlė meldžiasi ty
liai, apsipylusi ašaromis. Jos švelnaus 
pasitikėjimo liturgijoje naudojami tik 
du reikmenys: kvepalų pilnas indas ir 
jos pačios plaukai. Tai jos sugalvotos 
apeigos. Veikiausiai ši moteris jau 
buvo mačiusi Jėzų, klausėsi jo pa
mokymų, tikriausiai buvo sujaudin
ta. Labai tikėtina, jog ji pamatė Jo 

priekaištingą ir drauge pasitikėjimą 
keliantį žvilgsnį ir išsaugojo jį tame 
nepaliestame ir švariame savo širdies 
kampelyje. Kaip tik tada ir įvyko per
versmas jos sieloje. Žmonių akyse ji ir 
toliau liko nusidėjėle, tačiau viduje ji 
jau buvo pasikeitusi. Jai atrodė, kad 
joje jau gyvena Tas Žmogus. Todėl ji 
ir atėjo padėkoti. Tai, ką ji daro fa
riziejaus namuose, nėra vien tik at
gailos ženklas ir, ko gero, net ne 
atgailos išraiška. Taip spontaniškai ir 
pasitikinčiai 'elgiasi moteris, kuri 
jaučiasi mylima. Tai matydamas fa
riziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, 
samprotavo pats vienas: „Jeigu šitas 
būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši 
moteris, kuri jį paliečia". Kažkodėl jis 
neturi drąsos garsiai išsakyti savo 
nuomonės. Jis tik murma sau pano
sėje. 

Kai kurie žmonės turi neįtikė
tiną sugebėjimą suderinti savo nuo
monę apie kitus su savo pačių dar
bais. Mąstome blogai, nes elgiamės 
blogai. Jei matydami kitą žmogų, gal
vojame apie jį blogai, tai reiškia, jog ir 
patys sugebėtume pasielgti taip, kaip 
galvojame. Žmogus, nenorintis daryti 
bloga, blogai negalvoja ir apie kitus. 
Jėzus tai gerai suprato ir todėl krei
pėsi į Jį pakvietusį fariziejų, pa
aiškindamas, jog kaip tik pastarasis, 
tikintis ir praktikuojantis izraelitas, 
privalo mokytis iš nusidėjėlės mylėti 
ir tada pats galės patirti atleidimo 
džiaugsmą. Jai atleidžiamos jos gau
sios nuodėmės, nes ji labai pamilo, — 
sako fariziejui Kristus. Fariziejui „at
leidžiama mažai", nes jis nelaiko 
savęs nusidėjėliu, mano esąs teisūs ir 
todėl nesugeba mylėti. Moteris išėjo 
iš tų namų palengvėjusia širdimi, nes 
ji atgavo širdies ramybę. Ji gali 
mylėti, nes iš tiesų jaučiasi mylima. 
Tuo tarpu fariziejus, tikriausiai pa
sikvietęs Jėzų tam, kad pamatytų Jį 
iš arčiau, dabar turės prašyti tos mo
ters paaiškinti, kaip iš tiesų reikia 
priartėti prie Dievo. O drauge su juo 
ir visi pasaulio „dorybingieji". Tokie, 
kaip mes... 

Pagal „Vatikano radiją" parengė 
N. Šmerauskas 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E U T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 

Ar tikrai dangus griūva? 

ALEKSAS VITKUS 

Beveik kasdien skaitome, kaip Irake ar Afganistane žūva amerikie
čių kariai. Girdime, kad netrukus ne tik Šiaurės Korėja, bet ir 
Iranas įsigis atominius ginklus ir technologiją, bandydami su jais 

pasiekti Ameriką. Mūsų prekybos su Kinija ir Japonija deficitas vis auga. 
Net eilinis amerikietis, savo automobiliu privažiavęs prie degalinės, prisi
mena Venesuelą ar bet kurį arabų kraštą ir bijo, kad jis bet kada gali 
mums užsukti tą taip reikalingą naftos čiaupą. Kai mums reikia mokėti 
70 dol. už naftos statinę, Rusijos Putin, ar Irano Ahmadinejad ar Vene
suelos Chavez atrodo esą nenugalimi, koneveikdami Ameriką. 

Jei to nepakanka susimąstyti, paklausykime buvusio mūsų pačių pre
zidentinio kandidato Al Gore, mums dėstančio apie jau beveik neišven
giamą globalinį atšilimą. O kaip kalba buvęs Amerikos prezidentas Jimmy 
Carter apie dabartinį Amerikos vadovą — prezidentą George Bush! Nieko 
gero apie mus neturi pasakyti ir mūsų kadaise buvę tariamai ištikimi 
draugai Europoje! Atrodytų, kad mūsų dangus tikrai griūva. 

Mūsų pačių liberalai autoriai mus bando įtikinti, kad Amerikos am
žius praeina ir mes netrukus sulauksime senosios Romos imperijos liki
mo. Net ir kai kurie konservatoriai mus sutapatina su romėnais, kurie 
kadaise irgi reikalaudavo tik duonos ir žaidimų (panem et circenses). De
ja, užuot atsikirte tokiems žlugimo pranašams, milijonai nesusipratusių 
amerikiečių tuščiai susirūpinę seka, kas vyksta Britney Spears ar Paris Hil-
ton gyvenime. O dar kiti, atrodo, įnirtingai seka garsiojo romėnų poeto Ho
racijaus pasaulėžiūra, kviečiančia mus gyventi pagal šūkį „carpe diem". 

Net garsusis Atlanto nugalėtojas Charkes Lindbergh dar prieš Ant
rąjį pasaulinį karą pamokslavo, kad Hitleriui Amerika neturėtų priešin
tis, o tik bandyti su juo taikiai sugyventi. Tuoj po karo Sovietų Sąjunga 
baigė Amerikos, kaip vienintelės atominės galios, erą. Ir kai Rytų Europa 
(1945) ir Kinija (1949) pateko į komunizmo gniaužtus, ne vienas pagalvo
jo, kad tuomet demokratinis kapitalizmas atsirado prie žlugimo slenksčio. 
Nikita Chruščiov jau tada (1959) pažadėjo mus palaidoti. 

Kai pesimistai pranašavo būsimą Amerikos žlugimą, Sovietų Sąjunga 
sugriuvo. Amerika, kaip vienintelė likusi pasaulio supergalybė, išdidžiai 
pasiskelbė įejjnanti į naują erą, kurioje turėjo išaugti ir išbujoti tikroji de
mokratija visame pasaulyje. Ir kaip keista, kad vos šešiolika metų vėliau 
mes ir vėl lyg stovime prie bedugnės krašto. Ar tikrai mums dangus griū
va? Jei taip, vis dėlto yra galvojančių, kad Amerika stipresnė, negu daug 
kas mano. 

Rusija ir visa Europa traukiasi. Kinija yra milžiniška valstybė su mi
lijoniniu skaičiumi vaikų. Tiesa, ir Kinija, ir Indija, dvi gausiausios gyven
tojais pasaulio valstybės, yra padariusios didžiulę pažangą ekonomikoje, 
bet joms prieš akis stovi socialinės ir kultūrinės problemos, su kuriomis 
mes Amerikoje susidorojome jau XX amžiuje. 

Europiečiai irgi negali prezidento Bush kaltinti dėl jų bedarbystės ar 
dėl prie jų nepritapusių mažumų problemų. Neseniai įvykę rinkimai, 
atvedę į vadovaujamus postus Angelą Merkei Vokietijoje ir Nicolas 
Sarkozy Prancūzijoje, lyg ir rodo, kad iki šiol bujojusi antiamerikietišku-
mo banga baigiasi, kad mūsų atviros rinkos ir žemų mokesčių bei mažes
nės valstybinės kontrolės politika yra priimtinesnė negu bejėgė europie
tiška „status quo". Tie turtingieji nafta mūsų priešai neturi vidurinio 
piliečių sluoksnio. O mes tokią turime. Neturi jie nei kūrybinės dvasios 
patys ką nors naujo išrasti, naudojasi tik jiems gamtos duotais turtais. 

Kad geriau suprastume mūsų pačių pranašumą, paklauskime savęs 
tokius klausimus: kurie yra geresni istoriniai barometrai — ar valstybė ir 
toliau progresuos, ar žengs į pražūtį — taip klauskime. Kuri valstybė turi 
geresnę konstituciją negu mūsų? Kur visame pasaulyje žmogus turi dau
giausiai progos iškilti virš vidutiniškumo, kad ir kokia jo žema kilmė, rasė, 
kad ir kokia jo religija ar socialinio luomo lygis? Kuri valstybė yra laisves
nė ar vyriausybė pastovesnė negu JAV? Pagaliau, jei Amerikos tech
nologija atras kokių nors energijos pakaitalų arba bent truputį sumažins 
savo naftos alkį, sušvelnės ir energijos problema. 

Pabandyk tapti pilnateisiu Kinijos ar Japonijos piliečiu, jei nesi ten 
gimęs kiniečiu ar japonu. Jei gimei Indijoje ir esi žemesnės kastos žmo
gus, kiek tu turi galimybių būti išrinktas į kokį nors politinį postą? 
Pabandyk Rusijoje parašyti straipsnį prieš Putin. Pakviesk kokią nors, 
kad ir nepaprastai gabią, moterį vadovauti kokiam nors universitetui ar 
pramoninei įmonei bet kuriame arabų krašte. 

Grįžkime prie Amerikos, kur nebijome savęs kritikuoti. Per pasku
tinius 60 metų mus vis kas nors perspėdavo, kad rasiškai grynai Vokietija 
ar sovietų darbininkų rojus yra pasaulio ateitis. Ir nė viena iš tų filosofijų 
nepasirodė teisingesnė, ar tiek lanksti, prisitaikanti bei gaji kaip ta, kuri 
yra praktikuojama, kartais gal ir ne visi tobulai, demokratinėje Amerikoje. 

Taip, ir mes esame žmonės. Darome klaidų. Tačiau visuomet sten
giamės pagerinti savo būtį. Mes skelbiame karus prieš neturtą, narkoti
kus, vėžį, nusikaltimus, taršą, sąvartynus ar net rūkymą. Prisipažinki
me, kad nors esame paranoja sergantys žmonės, gerai suprantame, kad 
turime eiti į priekį, privalome tobulėti, o ne pasiduoti nevilčiai. Jei mes 
taip elgsimės, nors kartais, o gal ir tik pačią paskutinę minutę, dangus 
virš mūsų nesugrius. 
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JONINES 

Patys mažiausi Joniniu daiyvia: s\ente stebėjo ant v.!r*tu 
rankų. 

Jaunieji Šokiu studijos ..Baltija" Šokėjai. 

PRASIDĖJO 
Birželio 16 d. Waukeegan-Lake County apylinkė ir restoranas „Kunigaikščių užeiga" 

visus šiaurėje gyvenančius lietuvius sukvietė Į Joninių šventę. Nuo trečios valandos po pietų 
iki vėlyvo vakaro susirinkusius svečius linksmino liaudiškos ir estradinės muzikos grupės 
bei šokėjai. Susirungti, išbandyti savo jėgas ir meninius sugebėjimus mažus ir didelius kvie
tė atrakcionai ir žaidimai. Išalkusius valgydino „Kunigaikščių užeiga", pasiūliusi cepelinų, 
kugelio, šašlykų. Šventės metu veikė ir mugė, kurioje galima buvo įsigyti lietuviškų suvenyrų, 
muzikinių įrašų, knygų, pigiau užsiprenumeruoti lietuviškus laikraščius. 

Šiose Joninėse pigiau — tik už 60 dolerių vietoj 150 dolerių — galima buvo užsiprenu
meruoti ir „Draugo" dienraštį metams. Tokią pačią prenumeratą pasiūlysime ir šį sekmadie
nį, birželio 24 d., įvyksiančiose Joninėse „Arabian Knights Farms". Tad nepraleiksite progos! 

Dalios Cidzikaitės nuotraukose šventės akimirkos. 

Kas virvę trauke, dainas dainavo, o kas nertas kepu
raites matavosi... 

Joninių klounui darbo netrūko — 
balionais buvo apdovanoti visi ma
žieji. 

Mugėje buvo prekiaujama ir linu bei gintaru — Gi- Joninės — ne tik mažųjų šventė! 
taną Variakojis. 

Patys aktyviausi Joninių dalyviai — vaikai. Visus skaniai ir sočiai maitino trys „Kunigaikščių užeigos" virėjos. 
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„Kunigaikščių užeiga" buvo pasiruošusi visa kariuomenę šaš
lykais pamaitinti. 

Šokių studijos „Balt i ja" vadovė Renata Stru-
mykienė (viduryje) su savo šokėjais. 

Savomis rankomis pagamintus j u 
velyrinius dirbinius pardavinėjo 
Otilija Kasparaitis. 

Virvę traukė ir suaugę vyrai, ir madingos panelės. 

Pats šulinys, iš kurio vanduo semiamas, jau ne
be keturkampis, kaip viršuje, bet apvalus. Dia
metras — dešimt uolekčių. Tą iš žemutinio šulinio 
ištrauktą vandenį išpila į rezervuarą, už labai dide
les išlaidas šulinio šone iškaltą lyg kokį tvenkinį, 
keliolikos ulnų ilgio ir pločio. Iš to tvenkinio pro 
viršutinę šulinio rentinio dalį vandenį ištempia 
viršuje traukią jaučiai ir išpila į akmeninius 
kanalus. Paskui patogiais vandentiekiais vanduo 
teka į Aukštąją pašos pilį, į kambarius, visur, kur 
tikrai reikia. 

Š
iam vandeniui nuolatos traukti yra paskirta 
keturiasdešimt porų jaučių. Jie pakaitomis 

dirba dieną ir naktį. Dvidešimt porų traukia apa
čioje, kiekviena po keturias valandas. Dvidešimt ki
tų porų po tiek pat valandų traukia viršuje. 

Ne visiems rodo tą šulinį, nes jo vandenį varto
ja paša ir jo rūmai. Mat turkai laikosi tokio pri
etaro: tiki, kad krikščionys savo akimis galį užbur
ti jų vartojamą vandenį ir kitus jų daiktus. Todėl ir 
mylimo arklio turkas krikščionims neparodys, kol 
nepadarys jam kokių niekų, kuriais tikisi sutruk-
dysiąs burtų veikimą. Aš, įteikęs šulinio prižiūrėto
jui užmokestį, gavau leidimą apžiūrėti tą stebuklą 
ir nulipti iki pusės šulinio, kur jaučiai ištrauktą 
vandenį išpila į tvenkinį. 

Rugsėjo dešimtą dieną, sulipę į valtį prie mano 
užeigos namų, didžiuoju kanalu prieš vandenį 
nuplaukėme iki tos vietos, kur paša buvo išgriovęs 
pylimą. Tas, kaip sakyta, yra Senamiestyje. Tenai 
krante, kairėje pusėje, kyšo didelis, apvalus bokš
tas iš keturkampių akmenų, ne tiek aukštas, kiek 
labai išsipūtęs į storumą. Jame taip pat su ratu ir 
kibirėliais traukia į viršų vandenį, pila į vanden
tiekį iš keturkampių akmenų, tokį, kaip yra 
Romoje. Tuo vandentiekiu per pusmylį paduoda 
vandenį į Žemąją pilį, taip kaip iš Juozapo šulinio į 
Aukštąją, kurioje gyvena paša. 

Paskui, patogaus vėjo nešami, nuplaukę Nilu 
keturias ilgas mylias, apie dvidešimt antrą valandą 
atvy-kome prie labai gausiai gyvenamo kaimo, vad
inamo Mamymir. Su manimi buvo trys sargybiniai, 
o kadangi čia mums reikėjo nakvoti, tai, be tų, dar 

L 

KELIONĖ Į JERUZALĘ 
M. K. RADVILA NASLAfTELIS 
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pasisamdėme du pažįstamus arabus, kad saugotų 
krante. Išlipę iš valties, perėjome per kaimą, pas
kui toje pat valtyje pavalgėme vakarienę. Saugumo 
dėlei valtį, kaip paprastai, per keletą uolekčių ati
traukę nuo kranto , išmėtėme inkarus ir sargybi
nius arabus pas ta tėme upės krante . Kai jau bu
vome užmigę, apie trečią valandą nakties, išgir
dome turkiškus būgnus mušant ir trimitus trimi
tuojant. Paskui tuos muzikantus sekė koks šimtas 
egiptiečių su daugybe fakelų ir ilgomis kariškomis 
ietimis. Ėjo į mūsų pusę. Sargybiniai ir mes, nežin
odami, kas čia darosi, pagriebėme ilgąsias šaudyk
les (bombardas longiores). Be mažesniųjų, jų tu
rėjome devynias. Dieną egiptiečiai jau buvo matę 
mus taip apsiginklavusius vaikščiojant, dabar, pa
stebėję mus pasiruošusius šauti, per krante palik
tus sargybinius davė ženklą, kad nešautume į juos, 
nes atėję pie k ran to mums pramogą padaryti. 

Tą naktį vienas iš jų kėlė vestuves ir, kad par
odytų, koks jis vikrus, turėjo pašokti, todėl 

leidome jiems prieiti arčiau prie kranto. Tada pagal 
muzikos taktą tas jaunikis pradėjo šokį. Nuostabiai 
sukinėjosi šen ir ten, panašiai kaip maskviečiai 
šoka, kartais kaip mūsų kazokai, net prie žemės 
pritūpdamas. 

Paskui jaunąjį panašiai šoko ir jo artimieji. Tas 
truko kokį pusvalandį. Paskui mes jiems nusiun
tėme keliolika grašių. Juos priėmę ir padėkoję, grį
žo į savo kaimą. Ten beveik visą naktį šoko. Tiktai 
auštant jaunasis gavo jam skirtą žmoną. Liaudies 
papročiu, juo vikriau ir lengviau šoka, juo greičiau 
gauna žmoną. 

Moterys čia laikosi tokio keisto papročio. Visa

me Egipte kaimietės mergaitės ligi dešimties metų 
vaikščioja nuogos. Paskui jas aprengia medvilnini
ais marškiniais. Panašiu audeklu veidą, tiktai 
akims skylutes palieka. Vėjas lengvai kiloja tą 
audeklą, taigi veidą nesunku matyti. Taip rengiasi 
kaimų moterys ir net kai kurios iš paprastų mies
tiečių. 

Tuo metu, kol vaikščioja nuogos, jų kūno odoje 
kažkokiu ėdančiu skysčiu išpiešia gėles, pas

kui įvairiomis spalvomis nudažo taip, kad įsi
gėrusių į kūną dažų jau niekaip negalima nei 
nuplauti, nei išnaikinti. Įdomu matyti kūno odą 
įvairiomis spalvomis išmargintą ir visada išlai
kančią spalvas. 

Vestuvininkams šokėjams pasitraukus, pra
dėjo apie mus sukinėtis tos vietos plėšikai. Bet 
budint mūsų sargybiniams ir mums ėmus šaudyti 
iš šaudyklių, tylomis pasitraukė ir išsiskirstė. 

Rugsėjo vienuoliktą dieną anksti rytą sėdę ant 
asilų, — juos iš Kairo buvome atsisiųsdinę — gerą 
mylią nujojome prie pietų pusėje esančių pirami
džių, šalia kurių yra daug uolose iškaltų požeminių 
urvų. Kadaise tai buvo gyvenvietės arba įvairių 
šeimų kapai. Dabar jie smėlio užpilti. Nukasę 
smėlį, į tas kriptas leidžiasi virvėmis. Tai ir mes ša
lia vienos aukštesnės piramidės tokiu būdu nusilei
dome į dešimties ar daugiau uolekčių gylio skylę. 

Tenai radome labai daug kitų uolose išilgai 
iškaltų urvų. Juose buvo palaidoti daugelio žmonių 
lavonai. Juos ima vadinamosioms mumijoms pada
ryti. Tvirtinama, kad šie kūnai buvę balzamo ar 
kokiais įvairių žolių tepalais apsaugoti nuo gedimo. 
Kokie tie tepalai buvo, teištiria medikai. Pasirodo, 
kad iš tikrųjų buvę kažkas labai nepaprasta ir 
nuostabu: per tris tūkstančius metų tie kūnai, be 
mažiausio kurio nors sąnario suirimo, visai nesug
edę išsilaikė iki šios dienos. 

Aš ten nusileidau su arabais, kurie paprastai 
juos pardavinėja, tai radau tų kūnų labai daug. Visi 
čia esantys lavonai paprastai būna anatomiškai 
išimtais viduriais. Į vidų įdėti ir aplinkui sustatyti 
stabai. 

Bus daugiau. 
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LIETUVOS SAVAITE 
ANDRIUS NAVICKAS 

Apie liberalus, švietimo 
reformą ir trėmimų sukaktį 

TSf; 

Prezidentas per trėmimų minėjimą jautriai kalba apie mūsų tautos praeities žaiz
das, bet kartu priduria, jog nerealu išreikalauti iš Rusijos kompensacijos. 

Eltos nuotr. 

Ar susivienys Lietuvos liberalios 
partijos? Ar vykdoma aukštojo moks
lo reforma garantuos studijų kokybės 
pokytį? Kodėl lietuviai nori kuo grei
čiau pamiršti skaudžius tautos pra
eities puslapius? Apie visa tai šioje 
apžvalgoje. 

Visi Lietuvos liberalai — 
vienykitės? 

Liberalų sąjūdžio suvažiavimas 
nutarė siekti Lietuvos liberalių jėgų 
vienybės ir kurti stiprų liberalių jėgų 
bloką. Konstatuota, kad tai, jog įvai
rios partijos Lietuvoje savo pavadini
muose sieja save su liberalia tradicija, 
kelia sumaištį rinkėjų galvose ir kom
promituoja libecalias idėjas. Petro 
Auštrevičiaus vadovaujama partija 
nusprendė kviesti į derybas liberal-
centristus ir socialliberalus, bet ne 
liberaldemokratus, kuriems esą sve
timos liberalios idėjos. 

Liberalų sąjūdžio iniciatyva nėra 
visai netikėta. Po to, kai ši partija itin 
prastai pasirodė per Savivaldybių 
rinkimus, pradėta garsiai kalbėti, jog 
reikia nestandartinių sprendimų. 
Kalbėta apie liberalų ir konservato
rių suartėjimo ar net susiliejimo gali
mybę. Abi partijos priklauso opozici
jai, be to abiejų partijų vadovai artimi 
bičiuliai. Tačiau pastaraisiais mėne
siai liberalų ir konservatorių santy
kiai akivaizdžiai šalo. Ypač po to, kai 

liberalai parėmė Juozo Imbraso kan
didatūrą į Vilniaus merus. Na, o kai 
apie suartėjimą su konservatoriais 
prabilo Valentino Stundžio vadovau
jami krikščionys demokratai, Libera
lų sąjūdžiui iškilo pavojus likti vieni
ša sala politinėje jūroje. 

Kita vertus, Liberalų sąjūdžio iš
tiesta ranka Naujajai sąjungai bei li-
beralcentristams, regis, nustebino 
šių partijų vadovus. Dar šių metų 
pradžioje liberalai griežtai atmetė so
cialliberalų kvietimą artimiau ben
dradarbiauti. Na, o liberalų santykiai 
su liberalcentristais primena katės ir 
šuns bendravimą. Abiejų partijų ats
tovai nepraleidžia nei vienos progos 
įspirti vieni kitiems. Formuojant val
dančiąsias koalicijas Vilniuje, Kaune 
ar Klaipėdoje liberalai ir liberalcen-
tristai buvo aršiausi oponentai. Ne
nuostabu, kad kol kas tiek sociallibe
ralai, tiek liberalcentristai atsargiai 
vertina Liberalų sąjūdžio iniciatyvą 
ar net įtaria, jog tai viešųjų ryšių 
triukas. Vienas iš liberalcentristų 
vadovų Algis Čaplikas, komentuoda
mas LS pareiškimą, sakė: „Niekas 
netrukdo sūnums palaidūnams grįžti 
namo." Suprask, LS galėtų prisijung
ti prie liberalcentristų, bet ne at
virkščiai. Na, o socialliberalų vadovas 
Artūras Paulauskas siūlė pirmiausia 
išsiaiškinti, ar tikrai visos trys parti
jos gali sutarti dėl vienos politinės vi
zijos. 

Ar realu, kad liberalai, liberal
centristai ir socialliberalai susivie
nys? Artimiausiu metu - ne. Štai so
cialliberalai net nepasirašė partijų 
susitarimo dėl aukštojo mokslo refor
mos, kurio aktyvūs propaguotojai 
buvo liberalai. Svarbiausia kliūtis su
artėjimui - politikų ambicijos. Visose 
trijose partijose labai daug žmonių, 
kurie nori vadovauti ir nemėgsta 
dirbti komandoje. Jei stebuklingu bū
du išnyktų priešiškumas tarp P Auš
trevičiaus ir A. Zuoko, tai visai ne
reiškia, kad A. Paulauskas sutiktų 
būti eiliniu naujo politinio darinio na
riu. Beveik prieš dešimt metų jau bu
vo kuriamas Naujosios politikos blo
kas ir šios pastangos turėjo tikrai 
liūdnų politinių padarinių Lietuvai. 
Bijau, kad ne geresnės ir Naujosios 
politikos II bloko perspektyvos. 

Aukštojo mokslo reforma ar 
„reforma" 

Ketvirtadienį po ilgų ir audringų 
diskusijų penkios parlamentinės par
tijos visgi pasirašė susitarimą dėl 
aukštojo mokslo reformos. Ilgiausiai 
dvejojo Valstiečiai liaudininkai, kurie 
prie socialdemokratų, konservatorių, 
liberalcentristų, liberalų ir Pilietinės 
demokratijos partijos prisijungė tik 
paskutinę akimirką. Susitarimą at
sisakė pasirašyti socialliberalai, libe-
raldemokratai ir darbiečiai. Griež
čiausią kritiką išsakė liberalde-mok-
ratų pirmininkas Rolandas Paksas, 
pasak kurio, susitarime siūlomi nuos
tatai ne tik prisidės prie padėties 
aukštajame moksle gerėjimo, bet su
duos skaudų smūgį studentams ir 
praktiškai įves Lietuvoje mokamo 
aukštojo mokslo sistemą. Priešinga 
Lietuvos Respublikos prezidento Val
do Adamkaus pozicija, kuris neslėpė 
džiaugsmo dėl susitarimo pasirašymo 
ir tikino, jog pagaliau procesas paju
dėjo iš mirties taško. 

Kokias permainas aukštojo 
mokslo sistemoje skatina partijų susi
tarimas ir "kodėl jis kelia tiek aistrų? 
Politinės partijos susitarė, jog aukšto
jo mokslo sistemoje reikalingos per
mainos, pirmiausia, būtina pagerinti 
studijų kokybę. Todėl bus didinama 
aukštųjų mokyklų autonomija, kitų 
metų valstybės biudžete bus numaty
ta daugiau lėšų švietimo sistemai, o 
nuo 2008 metų visi studentai turės 
mokėti už aukštąsias studijas. Susita
rimo rengėjų tvirtinimu, numatyti 
žingsniai stiprins tiek dėstytojų, tiek 
studentų atsakomybę. Kritikai tvirti
na, jog mokamos studijos taps dar 
viena paskata migracijai, pavyzdžiui, 
į Airiją, kur aukštosios studijos ne
mokamos. 

Prisipažįstu, sunku nuspręsti ku

rios pusės argumentai svaresni. Re
formų aukštajame moksle būtinai 
reikia. Tačiau ar partijų susitarimas 
nėra tik reformų karikatūra, užtren
kianti duris mažiau turtingiems, bet 
gabiems jaunuoliams? Ar tikrai gali
ma pagerinti studijų aukštosiose mo
kyklose kokybę, radikaliai nerefor
mavus šių institucijų, bent jau, pa
keistus dabartinę akademinę no
menklatūrą? Klausimų kol kas kur 
kas daugiau nei atsakymų. 

Tikrovė, kurią norima ignoruoti 

Birželio 14 dieną paminėjome 
skaudžią masinių trėmimų sukaktį. 
Seimas tradiciškai surengė iškilmin
gą posėdį, kuriame Seimo pirminin
kas Viktoras Muntianas emocingai 
kalbėjo apie tai, jog sovietinė okupa
cija suluošino lietuvių tautą. Sunku 
patikėti kalbėtojo nuoširdumu, ži
nant, kad sovietmečiu jis gyveno pa
togiai prisitaikęs prie okupacinio re
žimo. Deja, jau tapo įprasta, kai buvę 
komunistų partijos veikėjai graudena 
apie tremtinių ar partizanų godas. 
Bent jau pirmiausia atsiprašytų. Ta
čiau susidaro įspūdis, kad sąžinės 
priekaištai dėl uolios tarnystės oku
pacinėse struktūrose jų nekamuoja. 

Sunku suprasti ir prezidentą Val
dą Adamkų, kuris per trėmimų mi
nėjimą jautriai kalba apie mūsų tau
tos praeities žaizdas, bet kartu pri
duria, jog nerealu išreikalauti iš Ru
sijos kompensacijos. Jei prezidentas 
susitaiko su neteisybe, tai kodėl Ru
sijai turėtų skaudėti galvą dėl jos? 
Dar liūdniau, jog prezidentas lengva 
ranka dalija aukščiausius valstybės 
apdovanojimus abejotinos praeities 
asmenims už kontroversiškus nuo
pelnus. Apie tai praėjusią savaitę pri
minė ir Seimo narys Saulius Pečeliū
nas, kuris dar kartą paragino prezi
dentą atšaukti apdovanojimus, su
teiktus su KGB susijusiems asme
nims. Deja, veikiausiai tikrai tų ap
dovanojimų niekas neatšauks, nes, 
nors ir pripažįstama, kad buvome 
okupuoti, tačiau realiai kolaboravi
mas yra vertinamas kur kas labiau 
nei pasipriešinimas okupacijai. Kaip 
taikliai viename interviu pabrėžė 
buvęs politinis kalinys kunigas Julius 
Sasnauskas: „Susidaro įspūdis, kad 
paminklai tremtiniams ir partiza
nams Lietuvoje statomi, ne tam, kad 
juos atsimintume, bet tarsi norint at
sisveikinti su ta tikrove ir ją užmirš
ti." 

Beje, siūlau eksperimentą - per
žiūrėkite dabartinių Seimo narių, mi
nistrų, jų patarėjų bei viceministrų 
biografijas. Ar atrasite daugiau bu
vusių kolaborantų ar rezistentų? 

A. Kubilius: metai be Brazausko buvo šviesesni 
Vilnius, birželio 18 d. (BNS) — 

Metai be Algirdo Brazausko buvo 
šviesesni, bet tik šiek tiek, o kai kur ir 
skaudžiai nuviliantys, teigia opozi
cinės Tėvynės sąjungos vadovas An
drius Kubilius, aptardamas Vyriausy
bės metų veiklą. 

Anot A. Kubiliaus, rezultatų bu
vo pasiekta tose srityse, kur opozicija 
diktavo darbotvarkę socialdemokrato 
Gedimino Kirkilo mažumos Vyriau
sybei. 

„Vyriausybė labiau matomų re
zultatų per šiuos metus pasiekė ten, 
kur opozicija sugebėjo sutelktomis jė
gomis Vyriausybei padiktuoti darbot
varkę ir kur galų gale pati Vyriausybė 
nevengė imtis iniciatyvos", — spau
dos konferencijoje pirmadienį aiškino 
A. Kubilius. 

Kaip vieną svarbiausių pasieki
mų konservatorių vadovas įvardijo 
praėjusią savaitę pasirašytą partijų 
susitarimą dėl mokslo ir studijų siste
mos pertvarkos, bet ir čia iniciatyvą 
priskyrė opozicijai. 

„Mes pareikalavome, kad nauja
me mūsų ir socialdemokratų susita
rime būtų įtrauktas ir sutarimas dėl 
aukštojo mokslo reformos", — teigė 
konservatorių vadovas. 

A. Kubilius teigiamai įvertino so-
cialdemokratės švietimo ir mokslo 
ministrės Romos Zakaitienės pastan
gas pasirašant susitarimą, tačiau sa
kė neįsivaizduojąs, kad tai būtų buvę 
pasiekta, jei Vyriausybei vadovautų 
buvęs premjeras A. Brazauskas. 

„Galiu pasakyti tik viena — ne
labai įsivaizduoju, kad tokį rezultatą 

būtume pasiekę, jeigu Vyriausybei ir 
toliau būtų vadovavęs A. Brazaus
kas", — teigė A. Kubilius. 

Dar vienas laimėjimas, anot kon
servatorių vadovo, buvo Lietuvos pas
tangų dėka atsiradusios galimybės 
pasiekti, kad Europos Sąjungoje pra
sidėtų rimti svarstymai, kurių tikslas 
būtų ES lygmenyje stalinizmo nusi
kaltimus pasmerkti taip pat, kaip hit-
lerizmo nusikaltimus. 

Anot A. Kubiliaus, tai pasiekta 
vėl einant tuo pačiu keliu: opozicijai 
spaudžiant, bet taip pat ir teisingumo 
ministrui Petrui Baguškai nebijant 
prisiimti atsakomybės. A. Kubiliaus 
teigimu, nežinia, „ar Brazauskas bū
tų linkęs ieškoti būdų, kaip pasmerk
ti stalinizmą". 

Tačiau vertindamas mažumos 

Vyriausybės metų veiklą Tėvynės są
jungos vadovas išreiškė nepasitenki
nimą pastangomis kovai su korupcija 
bei „populistine" iniciatyva įvesti 
Lietuvoje progresinius mokesčius. 

Anot A. Kubiliaus, kovos su ko
rupcija srityje Vyriausybė „rafinuotai 
stabdo" opozicijos iniciatyvas Seime 
priimti kovai su korupcija pačius 
reikšmingiausius įstatymus, nusta
tančius valdininkų atsakomybę dėl 
nepagrįsto praturtėjimo. 

„Premjeras pasižymėjo kaip vie
nas iš vadovų, stabdant neskaidrių 
'Dujotekanos' ryšių tyrimą. Tai, ko 
gero, per visą nepriklausomos Lietu
vos istoriją pirmoji tokia galimos ko
rupcijos istorija, kurios tyrimas buvo 
taip grubiai stabdomas ir marina
mas", — teigė A. Kubilius. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Vokietija gali pasiūlyti atidėti 
ES balsavimo reformą 

Lenkijos vadovai broliai Kaczynski. 

Liuksemburgas, birželio 18 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Iki itin svarbaus 
viršūnių susitikimo Europos Sąjun
gos (ES) reformavimo klausimu likus 
trims dienoms, diplomatai sako, kad 
Bendrijai šiuo metu pirmininkaujan
ti Vokietija gali paskutinę minutę pa
siūlyti Lenkijai atidėti naujos balsavi
mo sistemos įdiegimą, kad būtų su
darytas susitarimas. 

Tačiau visiškai neaišku, ar Len
kiją valdantys dvyniai Kaczynski, ku
rie dėl istorinių priežasčių nepatikliai 
žiūri į Vokietija, priimtų tokį pasiūly
mą. 

„Jei būčiau vokiečių vietoje, pa
siūlyčiau atidėti perėjimą porai metų, 
tarkime, iki 2011-ųjų ir galiausiai su
tikčiau su 2013-aisiais kaip su kom
promisu", — sakė vienas derybose 
dalyvaujantis diplomatas, kuris pa
brėžė, kad neturi žinių apie vokiečių 
ketinimus. 

Du kiti aukšti ES diplomatai sa
kė, kad toks pasiūlymas drauge su 
mechanizmu, kuriuo pasinaudoda
mos Bendrijos narių mažumos galėtų 
priversti surengti tolesnius svarsty
mus prieš priimant Bendrijos spren
dimą, gali būti geriausias Vokietijos 

šansas išvengti Lenkijos veto. 
Tačiau jie taip pat sakė, kad toks 

pasiūlymas būtų pateiktas tik pasku
tinėmis viršūnių susitikimo, kuris 
vyks ketvirtadienį ir penktadienį, va
landomis. 

Varšuva siekė, kad būtų refor
muota 27 valstybių bloko balsavimo 
sistema, dėl kurios buvo susitarta 
2004 metais ir kuri, pasak lenkų, 
Lenkijos sąskaita yra palanki didžio
sioms valstybėms, ypač — Vokietijai. 

Lenkų neremia jokia kita valsty
bė, išskyrus Čekiją, kuri irgi didelio 
entuziazmo nerodo. 

Vokietijos kanclerė Angelą Mer
kei griežtai priešinosi bet kokiems 
bandymams atsisakyti vadinamosios 
dvigubos daugumos sistemos, pagal 
kurią daugumai sprendimų priimti 
reikės 55 proc. ES valstybių, kurios 
atstovautų 65 proc. ES gyventojų, 
pritarimo. 

Vokietija ignoravo šį Lenkijos rei
kalavimą ataskaitoje, kuri buvo iš
siuntinėta ES užsienio reikalų minis
trams prieš sekmadienį įvykusį susi
tikimą, ir kantriai stengėsi išspręsti 
kitų šalių, tokių kaip Didžioji Brita
nija ir Nyderlandai, problemas. 

Prancūzijos rinkėjai reformoms 
pasakė „taip, bet..." 

Paryžius, birželio 18 d. (AFP 
BNS) — Prancūzijos rinkėjai Nicolas 
Sarkozy pasiuntė perspėjimą per 
daug ir per greitai nespausti dėl savo 
reformų programos — prezidentas 
per šį savaitgalį įvykusius parlamen
to rinkimus negavo prognozuotos di
džiulės persvaros, pirmadienį rašo 
prancūzų laikraščiai. 

Apklausos rodė, kad N. Sarkozy 
dešiniųjų Sąjunga už liaudies judė
jimą (UMP) Nacionaliniame Susirin
kime — Žemuosiuose parlamento rū
muose — turės net 400 iš 577 vietų, 
bet sekmadienio balsavimas parodė, 
kad UMP atiteko tik 314 vietų — 45-
iomis mažiau nei dabartiniame, ka
denciją baigiančiame parlamente. 

Tuo tarpu opozicinė Socialistų 
partija netikėtai pasirodė geriau ir 
dabar turės nebe 149, o 185 vietas 
parlamente. 

N. Sarkozy, kuris prezidento rin
kimus praėjusį mėnesį laimėjo su 
Prancūzijos vyriausybės moderniza

vimo, ekonomikos išjudinimo ir 
griežtesnės kovos su nusikalstamu
mu bei nelegalia imigracija progra
ma, siekė solidžios daugumos parla
mente, kad galėtų vykdyti savo refor
mas. 

Konservatyvus „Le Figaro" šiuos 
rinkimus pavadino prancūzų „taip, 
bet ..." N. Sarkozy reformoms. 

„Tai, kas nutiko vakar, tikrai ne
buvo pralaimėjimas Nicolas Sarkozy, 
nes Nicolas Sarkozy turi aiškią dau
gumą, bet tai tikrai yra perspėjimas", 
— rašo šis laikraštis. 

Pastarosios savaitės kalbos apie 
galimą pridėtinės vertės mokesčio pa
didinimą sveikatos apsaugai finan
suoti galėjo sukelti kai kurių rinkėjų 
susirūpinimą. 

„Le Figaro" rašo, kad po pirmojo 
balsavimo rato, kuris įvyko prieš sa
vaitę, pagerėjusios socialistų pozicijos 
yra pakankamas įrodymas to, kad jei 
prancūzai ir priėmė reformų idėją, jie 
nėra pasirengę priimti reformas. 

E> % ^ • » % i ^ •" ^"% 

VARŠUVA 
Lenkiją sukrėtė sensacinga žinia 

— Tautos atminties instituto direk
torius Janusz Kurtyka interviu sa
vaitraščio „Newsweek" lenkiškajai 
versijai pareiškė, kad instituto su
darytame slaptame sąraše yra maž
daug 500 žmonių, anksčiau bendra
darbiavusių su komunistų saugumo 
tarnybomis ir šiuo metu šalyje ei
nančių svarbias pareigas. Pasak Tau
tos atminties instituto, kuriame su
kaupti komunistinės Lenkijos archy
viniai dokumentai, direktoriaus, šie 
asmenys dabar užima aukštus postus 
politikos, ekonomikos ir visuomeni
nio gyvenimo srityse; tarp jų yra ir 
tokių politikų, kurie sėkmingai įvei
kė liustracinio proceso slenkstį ir bu
vo pripažinti nekaltais. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos prezidento rinkimus 

pralaimėjusi socialistų kandidatė Se-
golene Royal sakė, kad išsiskyrė su 
savo ilgamečiu partneriu, partijos va
dovu Francois Hollande, kurį naujoje 
knygoje ji kaltina užmezgus kitą ro
maną. „Paprašiau Francois Hollande 
išsikraustyti iš mūsų namų, tęsti sa
vo meilės interesų, kurie jau aprašyti 
knygose ir laikraščiuose. Linkiu jam 
laimės", — sakė S. Royal knygai, ku
ri pasirodys trečiadienį. Kalbos apie 
šios poros santykius netilo kelis mė
nesius. Minimoje knygoje S. Royal 
nesako, kas ta kita moteris, bet nuro
do, kad su socialistų vadovu išsaugo
jo „gerus santykius". 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Amerikos daugkartinio erdvė

laivio „Atlantis" astronautai, atvykę 
į Tarptautinę kosmoso stotį (TKS), 
sekmadienį ketvirtąjį kartą išėjo į at
virą kosmosą užbaigti darbų, ku
riems pritrūko laiko per ankstesnę 
misiją. Praleidę kosmose beveik še
šias su puse valandos Steven 
Svvanson ir Patrick Forrester baigė 
montuoti salės baterijų sistemą. Jie 

taip pat pritvirtinto prie stoties pa
viršiaus vaizdo kamerą, apsaugos 
nuo kosmoso šiukšlių įrenginį ir ka
belį, kuriuo bus sujungti Amerikos ir 
Rusijos modulių tinklai. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos prezidentui Vladimir Pu-

tin paskirta antipremiją už „neprik
lausomos žurnalistikos naikinimą", 
rašo britų visuomeninis transliuoto
jas BBC savo naujienų svetainėje. Sis 
sprendimas buvo priimtas sekma
dienį Hamburge vykusioje konferen
cijoje, kurioje dalyvavo žurnalistai iš 
daugiau kaip 20 šalių. Antipremiją, 
pavadintą „Uždaryta kriauklė", 
įsteigė Vokietijos žiniasklaidos prie
monės prieš septynerius metus. Iki 
šiol ja buvo „apdovanojami" tik Vo
kietijos politiniai veikėjai. Šiais me
tais ji pirmą kartą paskirta kitos 
valstybės vadovui. 

F U f c i B *m-f*i 

BEIDŽINGAS 
Siaurės Korėja mano, jog sudė

tingiausias klausimas sprendžiant 
Korėjos pusiasalio branduolinę prob
lemą — kad Pchenjanas atsisakytų 
susikurto branduolinio ginklo, pa
reiškė informuotas stalinistinės 
Siaurės Korėjos diplomatinių sluoks
nių atstovas. „Mes pasirengę svars
tyti visus branduolinio ginklo sunai
kinimo pusiasalyje aspektus, bet, 
kaip manoma šiandien, sudėtingiau
sia bus Siaurės Korėjai atsisakyti 
branduolinio ginklo", — sakė jis. 

ARTIMIEJI RYTAI 

RAMALA 
Palestiniečių prezidento Mah-

moud Abbas laikinasis kabinetas, pa
remtas Vakarų pažadų atnaujinti 
pagalbos tiekimą, pirmadienį paža
dėjo stengtis, kad susigrąžintų iš isla-
mistinio judėjimo „Hamas" Gazos 
ruožo kontrolę. „Vyriausybė sieks 
įgyvendinti savo jurisdikciją visose 
tėvynės dalyse, nepaisydama to, kas 
įvyko Gazos ruože", — sakė M. Ab
bas informacijos ministras Riyad al-
Malki. M. Abbas naująjį nepaprasto
sios padėties kabinetą Vakarų krante 
suformavo praėjusią savaitę. 

1-800-77S-SEND 
www.atIanttcexpresscorp.com 

Ocea mš$M. 
-t *«V 

Kroviniu gabenimas 
lauvu i >/isa$ pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lektjvu i visas pasaulio šalis. 

Auto 
ijmmmmmm*** Automobiliu pirkimas bei 

siuntimas j visas pasaulio šalis 

Mr Fmlgmyj 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes Truckiį^y/ 
Smulkiu siuntimu siuntimas be« 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje be* Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708599-9680 
FQX. 1 708-599-9682 Tel. ? 800-775-7363 

http://www.atIanttcexpresscorp.com
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
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L E M O N T , IL 

n u o n i T MI 
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Š. m. birželio mėn. 3 d. vyko Detroit oteitininkŲ šeimos šventė. Šventė 
prasidėjo šv. Mišiomis", kurias atnašavo Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos 
klebonas, kun. Ričardas Repšys. Po šv. MIŠIŲ parapijos svetainėje vyko šven
tės programa, kurią vedė Birutė Bublienė. 

Š. m. gegužės mėn. 23 d. Lemont, Ateitininkų namuose, įvyko Lietuvių Fronto 
bičiulių tarybos, Į Laisvę fondo ir Lietuviškų studijų centro (LFB centrinio fondo) 
atstovų posėdis — pasitarimas, LFB veiklai aptarti. Vienas iš jų — po penkias
dešimt metų Dainavos jaunimo stovykloje, Manchester, Michigan neberuošti me
tinės Poilsio ir studijų savaitės. 

Nuotraukoje iš k.: Jonas Urbonas, Juozas Baužys, Jonas Vaznelis, Vytas Pet
rulis, Alfonsas Pragauskas ir dr. Kazys Ambrozaitis. 

Nuotr. iš Jono Urbono archyvo. 

Pranas Zaranka - ilgametis Detroit ateitininkų sendraugių valdybos pir-
mininkas-sekretorius. Jeigu ne Pranas, Detroit ateitininkai sendraugiai jau 
seniai būtų išnykę. Jis valdyboje darbuojasi apie 12 metų. 

Jono Urbono nuotr. 

W I L L O W SPRINGS, IL 

Neseniai Willowbrook pokylių salėje, Willow Springs Palos-Gaidas laidojimo 
namai surengė vakarienę-šokių vakarą. Jame vakarieniavo, šoko, grojant Teddy 
Lee orkestrui, beveik 300 Palos priemiestyje gyvenančių vyresniojo amžiaus 
žmonių. 

Laidotuvių namų savininkas Davė Gaidas džiaugėsi, kad tokia šventė buvo 
gera proga atsidėkoti vietinei bendruomenei. Jeigu domitės būsimais renginiais, 
skambinkite (708)-974-4410. 

Nuotraukoje iŠ k:, svečiai iš Cleveland Linas ir Ina Biliūnai, buvusi Atei t i 
ninkų sąjungos centro valdybos pirmininkė Birutė Bublienė, ilgamete Det
roit ateitininkų sendraugių valdybos iždininkė Nijolė Lapšiene, ilgametis 
Detroit ateitininkų sendraugių pirmininkas-sekretorius dr. Romualdas 
Kriaučiūnas iš Lansing, MI, skaitęs paskaitą — „Kristus mūsų šeimose". 

Jono Urbono nuotr. 

šokiu besimėgaujantys Palos-Gaidas suorganizuoto vakaro dalyviai. 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

P A S L A U G O S 
P A R D U O D A 

Detroit moksleiviai-ateitininkai davė moksleivio-ateitininko įžodi bei 
priesaiką, (žodžio ir priesaikos ceremoniją vedė dvasios vadas kun. Ričar
das Repšys, Birutė Bublienė ir dr. Romualdas Kriaučiūnas. 

Jono Urbono nuotr. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

Union Plcr. Michigan, savininkas 
parduoda namą ramioje vietoje 

netoli ežero. Du miegamieji, 
svetaine, valgomasis, virtuve ir 
„lofft". Namas 10 m. senumo, 

naujai išdažytas. 5)69,00. 
Skambinki te: 269 469-4826 

SIŪLO DARBĄ 

HELP VVANTED 
EXP. PAINTER 

VV/CAR 
CALL S*7-980-7887 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
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Akių ligos 

KONJUNKTYVITAS 
(AKIES PARAUDIMAS) 

IR KONTAKTINIAI LĘŠIAI 
Atkelta iš 2 psl. 
Kita vertus, norėčiau pabrėžti, 

kad jokiu būdu negalima laukti šio 
tyrimo atsakymo, ir būtina pradėti 
empirinį gydymą kuo anksčiau. 

Norint išvengti konjunktyvito, 
ar, juo susirgus, perduoti šią ligą, ver
tėtų prisiminti keletą bendrų patari
mų: 

• Kuo dažniau plaukite rankas; 
•Jokiu būdu netrinkite ir nelies

kite savo akių; 
•Nesidalinkite savo kosmetika; 
•Susirgus konjunktyvitu, išmes

kite/pakeiskite kosmetikos priemo
nes, nes jose gali slypėti ligos užkra
tas; 

•Nesidalinkite rankšluosčiais ir 
nosinėmis; 

•Jei pažeista tik viena akis, nau
dokite skirtingus rankšluosčius kiek
vienai akiai; 

•Venkite plaukimo ir ypač van
dens baseinų! (chloruotas vanduo pa
sunkins ligos požymius); 

•Venkite artimo ar tiesioginio 
kontakto su kitais sveikais žmonė
mis. 

Turite būtinai pasitarti su 
gydytoju šiais atvejais: 

•Jei užėjo ūmus sunkus akių 
skausmas; 

•Jei bakterinis konjunktyvitas 
negerėja 2-3 dienos pradėjus vartoti 
antibiotikus; 

•Jei virusinis konjunktyvitas ne
praeina per 2 savaites; 

•Jei akys vis dar bijo ryškios švie
sos, net jei akių raudonis pranyko. 

Pabaigai norėčiau priminti, kad 
mes gyvename pasaulyje, kupiname 
mikrobų. Visad verta tai atsiminti, 
stengtis laikytis elementarios akių 
higienos, nepamirštant laikyti kon
taktinių lęšių specialiame skystyje, 
juos periodiškai keisti (nepamirškite 
nuodugniai susipažinti su lęšių ga
mintojo informacija). 

Galbūt paklausite, kokios dar 

gali būti problemos su kontaktiniais 
lęšiais, ką reikėtų atsiminti ir į ką 
atkreipti ypatingą dėmesį: 

•Ragenos išopėjimas yra itin 
rimta problema, kuri negydant gali 
privesti net iki aklumo. Dažniausiai 
šią opą sukelia infekcija, bet ją pas
katina miegojimas neišsiėmus lęšių. 
Tad norint išvengti šios problemos, 
patarimai gana paprasti: laikykite lę
šius kuo steriliau ir nepamirškite jų 
išsiimti prieš eidami miegoti. 

•Stangraus lęšio sindromas. 
Džiūdami lęšiai traukiasi, suspausda-
mi akies priekinį paviršių kaip siurb-
tukas. Tai sukelia akies skausmą, 
paraudimą, net regos sutrikimą. Tad 
nepamirškite akies lubrikanto, o 
susitraukusius lęšius tuojau išmes
kite. 

•Alergijos gali būti nulemtos 
arba išorinių alergenų (pvz., žieda
dulkės gali prilipti prie lęšių) ar akys 
gali pasidaryti pernelyg jautrios kon
taktinių lęšių skysčio konservantams 
(ypač vienam jų - "thimerosaT). 

•Ragenos problemos, sukeltos 
mechaninio pažeidimo. Lęšiai gali 
įbrėžti rageną, sukeldami jos pabur-
kimą, pasireiškiantį svetimkūnio jau
timu akyje. Žinoma, šiuo atveju drau
džiama dėvėti lęšius, kol ragena pil
nai sugis. 

Tikiuosiu. kad ši informacija 
padės mieliems skaitytojams pažvel
gti į akių priežiūrą iš kitos pozicijos, 
paskatins griežčiau laikytis akių hi
gienos ir padės anksčiau pastebėti 
kontaktinių lęšių sukeltas proble
mas. 

Tad būkime sveiki! 

Šaltiniai: 
American Academy of O p h t h a l -

mology: www.aao.org . 
Amer ican Academy of Fami l y 

Physicians art icle „Con junc t i v i t i s " , 
h t t p : / / w w w . a a f p . o r g / a f p / 9 8 0 2 1 

5ap /mor row.h tml . 

Klausiate — atsakome 
.—,._—.— —— 

Nenorėčiau menkinti natūralios 
medicinos galimybių, bet atsakymai į 
šiuos klausimus, deja, yra neigiami. 
Tad, jei norite ir tikite 'natūralia me
dicina', galite vartoti šiuos 'natūra
lius vaistus' savo rizika. Leiskite pa
klausti, ar jūs sugrįšite pas tą natū-
ropatą, kuris, sakykime, prirašė digi-
talį širdies permušimams gydyti, bet, 
praėjus mėnesiui, jūsų aritmija tik 
pablogėjo, ir dar jaučiate širdies 
skausmą. Na, o jei sugrįšite, kokį 
atsakymą iš jo gausite? Ar jis jausis 
atsakingas už šiuos pašalinius povei
kius? Ar jis tik gūžtels pečiais ir pa
siųs jus į artimiausią ligoninės pri
imamąjį? 

Kalbant, tarkime, apie tą patį 
digitalį, farmacinė kompanija atliktų 
laboratorinius tyrimus, išskirtų ak
tyvią medžiagą (šiuo atveju, Digoxin 
ir Digitoxin), atliktų išsamius labora
torinius biocheminius ir biologinius 
tyrimus, griežtai kontroliuojamus 
klinikinius tyrimus, nustatytų vaisto 

dozę ir pašalinius poveikius. Vėliau 
pateikę šiuos duomenis FDA, lauktų 
patvirtinimo, ir tik po to galėtų pa
teikti šiuos vaistus farmacijos rinkai. 

Tad spręskite patys, ar tai, ką 
gali rasti 'natūralios medicinos' vais
tinėje, yra iš tiesų verta dėmesio. Ne
noriu nieko įžeisti (ypač 'natūralios 
medicinos' gerbėjų ar ją praktikuo
jančių žmonių), bet, mano giliu įsiti
kinimu, verta mokėti už profesiona
liai patikrintą ir garantuotą pagalbą. 

Ir, pabaigai, be jokios abejonės, 
visos farmacinės kompanijos turi 
šiokių ar tokių komercinių paslapčių, 
stengiasi atrasti naujus vaistus, pato
bulinti senuosius ir padėti mums 
visiems kovoje su ligomis. Tačiau di
džioji dalis šių 'paslapčių' yra gerai 
žinoma, nes norint pradėti bet ko
kius klinikinius tyrimus, reikia spe
cialaus FDA leidimo. Klinikinių tyri
mų informacija yra prieinama medi
cininei visuomenei, tik reikia žinoti, 
kur jos ieškoti. 

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

j oi i et, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

150 E. Huron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

VIDAS). 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 KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.AicherAve.Sts.5ir6 

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 lietuviškai. 
4647 VV. 103 St , Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TtRRI 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 

Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

ST. LOUIS, M 0 

ST. LOUIS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS PIKNIKAS 

Tik prieš kelias dienas St. Louis 
Lietuvių Bendruomenė vėl turėjo 
gerą progą susibėgti ir kartu pabūti. 
Atminties dieną ir Darbo dieną šio 
Missouri miesto lietuvių bendruo
menė paprastai švenčia kartu, orga
nizuodami bendrą pikniką ir pobūvį. 

Ne išimtis buvo ir šis Atminties 
dienos savaitgalis. Energingoji mūsų 
bendruomenės pirmininkė Danutė 
Lasky jau nuo seniau pradėjo rūpin
tis pakvietimais ir pobūvio de
talėmis. Tad visi turėjome pakan
kamai laiko pasiruošti ir planuoti šią 
dieną praleisti mielų tautiečių ir bi
čiulių tarpe. Mus tikrai nudžiugino 
Zigmo Grybino pakvietimas ruošti 
šventę jo šeimos namuose, gražioje 
sodyboje netoli miesto. Jo nuoširdu
mas ir svetingumas lydėjo kiekvieną 
svečią, mažą ar seną. Jo sodyba labai 
lietuviška ir jauki, pilna medžio 
drožinių, pjaustinių, koplytstulpių. 

Susirinko apie 50 svečių. Visi 

gražiai ir darniai padengėme stalus 
suneštinėmis vaišėmis, mėgavomės 
daugybe įvairių lietuviškų valgių ir 
gėrimų. Džiaugėmės net ir lietuvišku 
alumi, kurio jau galima rasti ir St. 
Louis parduotuvėse. 

Vaikams taip pat buvo linksma. 
Jie ne tik galėjo lakstyti ir šėlti po 
didžiulį lauką, jiems buvo paruošta 
pripučiama vandens čiuožykla ir 
pripučiamas šokinėjimo namelis. Tad 
jie tikrai neliūdėjo, o pabaigoje 
pavargę, bet patenkinti ir laimingi 
skirstėsi namo. 

Turėjome progos iš arčiau susi
pažinti su Grybino medžio drožiniais 
ir jo pastatytais koplytstulpiais. Juos 
pamačius nuoširdus susižavėjimas 
lydėjo kiekvieną šventės dalyvį. 

Labai greitai ir smagiai prabėgo 
popietė Zigmo ir Virginijos sodyboje, 
visi skirstėmės smagiai pabendravę ir 
laukdami kito renginio. 

D. Kedainis 

S u s i r i n k o m e jaukioje ' l ietuviškoje Zigmo Grybino šeimos sodyboje 

http://www.aao.org
http://www.aafp.org/afp/9802
http://6918W.AicherAve.Sts.5ir6
http://www.illinoispain.com


10 DRAUGAS, 2007 m. birželio 19 d., antradienis 

Jono Kuprio paroda Vilniuje 
— Pirmą kartą veži savo 

darbų parodą i Lietuva. Kaip 
jautiesi? 

— Jausmas dvejopas. Ir noriu 
važiuoti, ir ne. Kol nematai salės, kol 
nežinai, kas ten darosi, sunku įsivaiz
duoti, kaip ta paroda atrodys. 

— Tave Čikagoje daug kas pa
žįsta, mato tavo nuotraukas spau
doj e. tačiau tavo darbų parodos 
net čikagiečiams reikėjo ilgai 
laukti. Kodėl? 

— Kai turi labai daug negatyvų 
ir jie nėra sutvarkyti, sugrupuoti, la
bai sunku atrinkti, ką nori rodyti. Pa
rodos suruošimas, negatyvų sutvar
kymas užima daug laiko. Be to anks
čiau nuotraukoms padaryti reikėdavo 
daug laiko, reikėdavo eiti j laboratori
ją, ten jas ryškinti, o išryškinus ne vi
sada gaudavai tai, ko tikėdavaisi. 
Dabar, kai nuotraukas gali momen
taliai pažiūrėti kompiuterio ekrane, 
tai padaryti pasidarė daug papras
čiau. Per trumpą laiką gali peržiūrėti 
daugybę juostų, gali atrinkti patiku
sius kadrus, juos sugrupuoti. Negaliu 
pasakyti, kad mano nuotraukos ne
buvo rodytos visuomenei. Jos dažnai 
spausdinamos ,,Drauge" ir kitose 
spaudiniuose, tai taip pat savotiška 
maža paroda. Skaitantys spaudą tas 
nuotraukas mato, žino. Ir tu nesi vi
sai nežinomas. 

— Žodžiu, reikėjo kažkokio 
„spyrio", kad t u padarytum savo 
darbų parodą? 

— O, tas nekenkia, — juokiasi. — 
Pats galbūt nežinai, verta ar neverta 
rodyti savo darbus, patiks, nepatiks 
jie žiūrovui. Visada kyla abejonės. 

— O kaip tau po parodos at
rodė — ar buvo verta ruošti tą 
parodą Čikagoje? 

— Manau, kad buvo verta. Tik 
apėmė kažkoks keistas jausmas. Pa
puoliau kaip Į savo šermenis. Visi kal
ba apie mane, gėles dovanoja. Nesu 
prie to pripratęs. 

— Tu buvai tos dienos did
vyris. 

— Taip, tik nežinau, kodėl. Nors 
atvirai pasakius — tikrai buvo malo
nu. Mačiau, kaip žiūrovai domėjosi 
mano darbais, kad jiems jie patinka. 
Ir kai tai pamatai, kyla noras dau
giau, geriau dirbti. 

— O kada tu pradėjai rimtai 
domėtis fotografija? 

— Turbūt dar besimokydamas 
gimnazijoje. Tada nusipirkau pirmą 
geresnį fotoaparatą. Prieš tai „žais
davau" su mamos dar Vokietijoje 
pirktu fotoaparatu. Tas fotoaparatas 
buvo nupirktas todėl, kad važiuojant 
į Ameriką reikėjo atsikratyti vokiš
komis markėmis. Ir nors mama nieko 
nesuprato apie šį daiktą, bet kažkam 
pasakius, kad tai gera prekė, nupir
ko. Man kaip pradedančiam tai buvo 
tikrai geras „darbo įrankis". Jis ir 
dabar dar veikia. 

— Esi baigęs biologijos moks
lus. Ar studijavai fotografiją? 

Taip. Esu baigęs „Institute of 
Design at IIT", kur įsigijau magistro 
lapsnį fotografijos dizaino srityje. 
Mano diplominis darbas magistro 
laipsniui gauti buvo ne iŠ lietuvybės 
gyvenimo. Pasirodžiau kaip tikras 
biologas — dariau įvairiausių gyvūnų 
lavonų nuotraukas. 

— Esi labai užsiėmęs. Mato
me tave fotografuojant įvairiau
siuose renginiuose ir gal kartais 
ne visada iš didelio noro, o kaip 

sakoma „iš reikalo'\ Ar turi lai
ko fotografuoti tik savo malonu
mui. Tiesiog, sakysim, atsikelti 
anksti ryte ir išeiti „pašaudyti 
kadrų"? 

— O,- tai aš darau visur ir nuola
tos. Visur nešiojuosi su savim fotoa
paratą ir kai tik pamatau man pa
tikusį vaizdą, būtinai jį įamžinu. Bet 
iš kitos pusės nesijaučiu, kad aš esu 
koks fotožurnalistas, ar kad mane 
kas verčia fotografuoti tą ar kitą ren
ginį. Aš labai retai priimu užsakymus 
daryti nuotraukoms. Man tas nepa
tinka, jaučiuosi apribotas, tarsi įsp
raustas į rėmus, turi prisitaikyti prie 
užsakovo norų, suprasti, ko jis nori iš 
mano fotografijų. Todėl aš ieškau 
kadrų sau, neužmiršdamas ir spau
dos. Tačiau nuotraukos sau ir spau
dai — tai du skirtingi dalykai. Kar
tais toje pačioje vietoje padarai keletą 
kadrų spaudai, bet peržiūrėdamas 
nuotraukas randi ir labiau asmeniš
kų, spaudai visai netinkančių kadrų. 

— Susiruošei padaryti gerą 
nuotrauką. Už ko pirmiausiai 
„užkliūva akis"? Ar tu tiesiog 
fotografuoji viską iš eilės ir tik 
vėliau išrenki tau patikusius 
kadrus? 

— Pirmiausia aš matau formą ir 
šviesą. Labai svarbu, kokia šviesa. 
Manau nuo Šviesos labai priklauso 
nuotraukos spaudo kokybė. Turi ma
tyti, jausti, kaip ta šviesa „pereis į 
nuotrauką." Ypač tai svarbu nes
palvotoje fotografijoje. Kitas dalykas 
— forma. Kaip jos telpa į „rėmą", kas 
už ko stovi, svarbu matyti bendrą fo
ną. Noriu, kad kažkas tame fotoapa
rato kvadrate vyktų, turiu tai matyti, 
o ne šiaip sau spaudyti fotoaparatą. 

— Tai tu jau prieš einant 
fotografuoti maždaug įsivaiz
duoji, kas pateks i tavo kadrą? 

— Dažnai eidamas „dirbti" aš 
apytikriai jau žinau, ką aš fotografuo
siu. Įsivaizduoju, ką aš turėčiau pa-
matyi. Tiesa, nebūtinai aš tą pama
tau, tačiau viską tarsi susiplanuoju, 
permąstau. Jei tai lietuvių bendruo
menės renginys ir aš iš anksto žinau, 
kur jis vyks, numatau iš kokių vietų 
fotografuosiu. Gal eisiu tą ar kitą 
renginį fotografuoti iš balkono, o gal 
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liksiu tik salėje. Žinau ir kokia šviesa 
viename ar kitame pastate, tas žinoji
mas irgi lemia mano fotografavimo 
vietą. 

— Tai iš vienos pusės tu esi 
dirbantis „dūšiai" fotografas, ta
čiau iš kitos pusės vis tiek esi 
tarsi ir žurnalistas - fotografas? 

— Taip jau gaunasi. Jeigu aš jau 
fotografuoju kokį renginį, dažnai 
nuotrauka apie tą ar kitą įvykį paten
ka į spaudą. Tad norisi, kad tie svar
būs žmonės, kurie tiek daug daro lie
tuvybei, liktų kadre. Iš dalies esu 
kaip rašytojas, rašau istorinį romaną, 
tik tą romaną rašau fotovaizdais. 

— Tad esi metraštininkas? 
— Tik pradėjęs fotografuoti aš 

tarsi ir rinkau tas istorijas, vėliau 
tam neliko laiko, tačiau kai dabar 
žiūriu į kažkada darytas nuotraukas, 
jos man darosi vis įdomesnės ir įdo
mesnės, nes jau daugelio žmonių ne
bėra mūsų tarpe. Ir ne tik žmonių ne
bėra. Pasikeitė gyvenimo situacijos, 
nebėra kai kurių renginių, negrįžta
mai praėjo kai kurios vakaronės, po
kyliai, gegužinės. Nebėra kai kurių li
tuanistinių mokyklų, sugriauti pas
tatai. Viskas liko tik nuotraukose. Li

ko istorija. 
— Dailininkai sako, kad jie, 

piešdami portretą, gali atskleisti 
žmogaus asmenybę. O ar tu fo
tografuodamas žmogų gali at
skleisti jo vidų? 

— Žmogus pats gali labai atsi
skleisti nuotraukose. Aš jo negaliu 
pakeisti. Jo parodytas gestas, veido 
išraiška fotografijoje gali atskleisti 
asmenybės vidų. Aš, turėdamas, sa
kykim, keletą nuotraukų su įvairiau
siais to paties žmogaus judesiais, ga
liu atrinkti tą, kuri, mano manymu, 
tą žmogų labiausiai charakterizuoja. 
Bet tai būtų gal labiau mano numonė 
apie fotografuotą žmogų. Atrinkda
mas kadrą aš žiūriu, kad būtų geras 
vaizdas, kad toje nuotraukoje tikrai 
„kažkas" būtų. 

— Tavo darbai labai įvairūs 
— tai ir žmonės, ir pastatai, ir 
masinių bei kitokių renginių 
nuotraukos. Ką tau labiausiai 
patinka fotografuoti? 

— Masines šventes tikrai nėra 
įdomu fotografuoti. Tu negali būti vi
sur tuo pačiu metu, esi ribotas aplin
kos. Ten tikrai yra darbas, nėra malo
numas. Nelabai aš galėčiau įdėti į to
kias nuotraukas kažką asmeninio. 
Mat masinius renginius daugiausia 
fotografuoji ne sau, o kitiems. Jei tai 
būtų ne lietuvių dainų šventė, o ko
kios kitos tautos, tai aš visai kitaip 
dirbčiau. Nebandyčiau fotografuoti 
tokius masinius vaizdus, kurie paro
do tą įvykį, daugiau dėmesio kreip
čiau į detales, kas man įdomiau, ne
būtinai įamžinčiau tą šventę kaip 
renginį. Masinių renginių nuotrau
kas darau tarsi istorijai. Daug labiau 
mėgstu fotografuoti žmones. Mano 
nuotraukose tą patį žmogų gali ma
tyti prieš porą dešimčių metų ir, tar
kim, dabar. 

— Gal aš klystu, bet labai ma
žai tavo nuotraukose mačiau gam
tos vaizdų? 

— Aš fotografuoju gamtą ir turiu 
tokių nuotraukų, tačiau jos daugiau 
yra su miesto vaizdais— kokie ge
ležinkelio bėgiai ir ant jų gulintis čiu
žinys. Esu miesto vaikas ir fotogra
fuoju miestą. Tokios nuotraukos, 
kurios tinka kalendoriui, manęs ne
domina. Tiesa, būdamas Lietuvoje 
esu nufotografavęs baravyką (juokia
si). Man pažiūrėti jas patinka ir jos 
padarytos kartais tikrai profesiona
liai, tačiau aš pats tokių nuotraukų 
nedarau, nebent tik sau. 

— Ar galima pamatyti tavo 
nuotraukas nelietuviškuose lei
diniuose? 

— Taip. Kartais mane susiranda 
bei paprašo nuotraukų ir amerikietiš
ki leidiniai. Nelietuviškų leidinių 
redakcijos daugiausia prašo mano 
nuotraukų iš lietuviškų renginių — 
dainų, šokių švenčių, Lietuvių operos 
pasirodymų. 

— O kaip tu atrinkai nuo
traukas parodai Lietuvoje? 

— Man buvo labai sunku tai pa
daryti. Nuotraukų turiu daug dau
giau nei galiu parodyti. O parodyti 
norisi daug... Buvau nutaręs į Lie
tuvą siųsti 60 nuotraukų, tačiau kai 
pradėjau dėlioti, susidarė 81. Ta pa
roda apims laikotarpį nuo 1973 m. iki 
2004-ųjų. Tad tiesiog sugrupavau 
nuotraukas atskiromis temomis, no
rėdamas parodyti, kuo daugiau įvy
kių, kurie Lietuvos gyventojams gal 
ne visi ir žinomi. 

— O ką tu rodysi lietuviams 
Lietuvoje: Amerikos lietuvių gy
venimą, ar besilankančius sve
čiuose lietuvius? 

— Yra ir to, ir to. Stengiausi 
sudėti chronologiškai: paradai, de
monstracijos, vykusios dėl Lietuvos 
laisvės, dainų šventės Amerikoje, lie
tuviškos kapinės, svečiai, viešėję Ame
rikoje ir 1.1. Paroda baigiasi vaizdais 
iš lietuvių, atvykusių į Ameriką jau 
po nepriklausomybės paskelbimo Lie
tuvoje, gyvenimo. 

— Kodėl parodai atrinkai tik 
juodai baltas nuotraukas? 

— Aš darau ir spalvotas nuot
raukas, tačiau norint gerai jas pa
daryti, reikia labai geros technikos, o 
kol kas, mano manymu, technika dar 
nėra tobula. Spalva nuotraukoje turi 
irgi kažką pasakyti, o ne būti tik spal
va dėl spalvos. Spalva — dalis nuot
raukos. 

— Ko tikiesi iš savo pirmo
sios parodos Lietuvoje? 

Nežinau, kaip ten bus. Nežinau, 
ar kas ateis į mano parodą. Niekada 
nemačiau ekspozicijos vietos, neži
nau, kaip mano darbai ten žiūrėsis. 
Tikrai labai jaudinuosi. Ir, žinoma, 
laukiu ateinant žiūrovų. Noriu, kad 
jie daugiau sužinotų apie lietuvius 
Amerikoje. 

— AČiū už pokalbį ir sėkmės 
atidarant parodą. 

Kalbino Laima Apanavičienė 

Nuotrauka iŠ Jono Kuprio parodos ..Lietuviai Amerikoje ' 
vergtųjų, tautų paradas. State street. Chlcago. IL. 1973 m. 

Vilniuje: Pa-
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„Ecos de Lituania" vėl pateko į Argentinos radijo konkurso finalą „Kita
taučių bendruomenių" kategorijoje (premija vadinasi „Lanin de Oro"). 

Jūs irgi galite balsuoti už „Ecos de Lituania" per internetą! 
Balsuokite už mūsų lietuvišką radijo programą! 
Jeigu norite balsuoti, turite atlikti šiuos žingsnelius: 
1. Nueiti į svetainę http://wwwJanindeoro.com/ternaradiol3.htni. 

Čia pamatysite „baneri" „Ahora, vota la Gente" / „Clic aquk". (Dabar žmones 
balsuoja / Paspausk čia"). Paspauskite. 

2. Paskui yra „EI voto de la Gente" (žmonių balsas). Reikia pasirinkti 
radiją. 

3. Pasirinkite provinciją, kuriai priklauso programa: Buenos Aires. 
4. Paskui miestą: Beriso. 
5. Pagaliau programą: „Ecos de Lituania". 
Labai ačiū! 

Juan Ignacio Fourment Kalvelis 
Lietuviškos radijo valandėlės „ECOS DE LITUANIA" vedėjas 

W.'.'W.'.'.',' '.','.'.W.'.'.'.',' 
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ŠV. ANTANO ŠVENTĖ - ATLAIDAI 
Sekmadienį, birželio 10 d., visi ke

liai lydėjo į Sv. Antano parapiją Detroit, 
kurioje buvo švenčiama parapijos dan
giško globėjo Sv. Antano šventė. Kleb. 
kun. Alfonsas Babonas pasakė šventei 
tinkamą pamokslą. Meldėmės, kad Die
vas per šv. Antaną globotų mūsų nedi-

Mūsų parapijos šeimininkė Pran
ciška Teievičienė laukia svečių atsi
lankymo Šv. Antano parapijoje. 
Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr. 

dėlę parapiją ir mus visus. Šv. Mišių 
skaitinius skaitė Antanas Strakšys. 

Po Mišių į gražiai išpuoštą svetai
nę gausiai susirinko būrys parapijiečių, 
jų draugų ir svečių net iš tolimesnių 
vietovių. Parapijos šeimininkė Pranciš
ka Teievičienė su talkininkių pagalba 
paruošė puikias vaišes. Parapijos mo
terys iškepė daug skanių pyragų ir tor
tų. Ir koks įvairumas! Veikė gėrimų 
bufetas ir gausi laimikių loterija. Po lai
mėjimų klebonas kun. Alfonsas Ba
bonas padėkojo visiems darbininkams, 
talkininkams, visiems apsilankiusiems 
ir parėmusiems Sv. Antano parapiją. 
Artėjančių Antano/Antaninos vardinių 
proga kun. Babonas pasveikino mūsų 
parapijiečius Antaną Lelevičių, Antaną 
Osteiką, Antaniną Petrauskienę ir An
taną Strakšį. 

Dalyviai džiaugėsi savo laimėji
mais, turėjo gerą progą smagiai pra
leisti sekmadienio popietę, pabendrau
dami su draugais ir artimaisiais, tuo 
pačiu ir paremdami savo parapiją. 
Šventė praėjo pakilia ir šilta nuotaika. 

Regina Juškaitė-Svobienė 

ALFONSAS GRICIUS 

BEVARDĖ ĮLANKA 

Girti piratai vėjai 
Užkimusiais balsais 
Dainavo okeano dainą, 
Skrisdami bevardėn įlankon; 

Kurioj miegojo šmėklišku laivu vardai 
Kadaise raižęs horizontus 
JŲJŲ pėdsakus ištrynė 
Rūstusis jūrų veidas. 

Paukščiai, užkerėtų vandenų 
Juose užaugę ir maitinę savo dvasig, 
Kai šaukia bangos 
Jūs pakylate 
Šiurpiu klyksmu 
Gerti vakaro peizažo. 

Girti piratai vėjai 
Užkimusiais balsais 
Dainavo okeano dainą, 
Skrisdami bevardėn įlankon. 

. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

O, Dangau, mano mylimas vyras 

A t A 
KAZYS 

RAŽAUSKAS 

jau penkerius metus manęs laukia... Tą jo laukimą norisi pa
puošti gražiausiomis maldomis, gėlėmis, muzikos melodijomis ir jojo 
dainuotomis dainelėmis. 

Ta šventė jam suplanuota Dievo Apvaizdos lietuvių katalikų pa
rapijos patalpose penktadienį, liepos 20 d. Mišios numatytos 11 vai. 
r. Jas atnašaus buvęs tos parapijos klebonas, tada atskubėjęs į ligo
ninę paskutiniam patepimui, kun. Aloyzas Volskis kartu su dabar
tiniu klebonu kun. Ričardu Repšiu ir Šv. Antano parapijos klebonu 
kun. Alfonsu Babonu. 

Kviečiu visus, kurie dar prisimena mano Kazelį, dalyvauti toje jo 
atminimui suruoštoje šventėje. 

Rožė Ražauskienė 

" • — — . — ~ — • • — — n 
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AMŽINYBĖN PALYDĖJOME 
NATALIJĄ SLIŽIENĘ 

Natalija Sližienė 

2007 metų birželio 1 d. Oakwood 
ligoninėje mirė Natalija Sližienė, 
palikdama vyrą muziką Stasį Sližį, 
dukrą Reginą Broge, anūkes Karolę 
ir Kristiną, proanūkius Amber, 
Trevor ir Aliciją. 

Natalija Petrusevičiūtė-Sližienė 
gimė 1923 m. spalio 31d. Veiveriuose, 
kur baigė pradžios ir vidurinį moks
lą. 1944 m. pasitraukus į Vokietiją, 
gyveno išvietintųjų asmenų (DP) 
stovykloje Weiden, Bavarijoje. Ten 
1948 m. ištekėjo už mokytojo Stasio 
Sližio. 1950 m. atvyko į Detroit ir 
buvo uoli lietuviškų Šv. Petro ir Šv. 
Antano parapijų chorų narė, vyro 
Stasio kūrybinių darbų rėmėja ir 

vertintoja. 
Velionė buvo pašarvota Charles 

R. Step laidojimo namuose, kur birže
lio 5 d. kun. Alfonsas Babonas su
kalbėjo skausmingąją rožinio dalį, o 
šermenų dalyviai sugiedojo „Marija, 
Marija". 

Birželio 6 d. 10 vai. ryto karstas 
buvo atvežtas į Dievo Apvaizdos baž
nyčią. Koplyčioje žmonės atidavė 
paskutinę pagarbą mirusiajai. 10:30 
vai. r. karstas atlydėtas prie alto
riaus, kur šv. Mišias aukojo kun. Ri
čardas Repšys, pamoksle prasmingai 
svarstęs mirties reikšmę artimie
siems. Koncelebravo kun. Alfonsas 
Babonas, Mišioms patarnavo Leo
nardas Balkus. Vargonais grojo pagal 
velionės valią ir bendruomenines 
mišių giesmes vedė Rimantas Kas
putis. Skaitinius skaitė ir psalmę 
giedojo Pranas Zaranka. Jaudinan
čiai nuskambėjo Stasio Sližio įgiedo-
tos giesmės: „Anapus saulės" (m. B. 
Brock) ir „Mirusiai žmonai" (m. G. 
Norbet). 

Švento kapo kapinių koplyčioje 
kun. Repšys atskaitė liturgines mal
das, gausus būrys atlydėjusių sugie
dojo „Viešpaties Angelą". 

Dievo Apvaizdos parapijos sve
tainėje laidotuvių dalyviams buvo 
paruošti šermenų pietūs. Minėdami 
velionę Nataliją, matėme, kad mirtis 
žmones ne tik išskiria, bet ir suarti
na. 

Prisiminė ir giedota Antifona: 
„Džiaugsis Viešpačiu žmonės prisi
kėlimo dieną," 

Pranas Zaranka 

fik 
MARGUTIS I! 

MARGUTIS I I 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE G IRDĖTI 
INTERNETU w w w . w c e v 1 4 5 0 . c o m 

http://wwwJanindeoro.com/ternaradiol3.htni
http://www.wcev1450.com
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Marąuette Park specialioji tar
nyba (Marąuette Park Special Service 
Area #14) praneša, kad š. m. birželio 21 
d., ketvirtadienį, 7 vai. v. „Seklyčioje" 
bus rengiamas susitikimas su šios tar
nybos atstovais. Susitikime bus pris
tatomos išlaidų ir biudžeto ataskaitos, 
incidentų ataskaitos, apsaugos įmonės 
rekomendacijos, numatomas 2008 me
tų biudžetas ir kt. Lietuvių bendruo
menė kviečiama aktyviai dalyvauti. No
rintys sužinoti daugiau informacijos ga
li kreiptis į Ingą Dunno arba Juozą Po-
likaitį telefonu: 773-476-5999. Susiti
kimas rengiamas „Seklyčioje", 2711-15 
W. 71st Street, Chicago, IL 60629. 

• B a l z e k o l ietuvių kultūros mu
ziejaus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago) 
Moterų gildija birželio 24 d., sekma
dienį, 11:30 vai. r. Gintaro salėje ren
gia senų (antikvarinių) daiktų įverti
nimo popietę. Įvertinimo žinovas Rex 
Newell apžiūrės atsineštus daiktus, 
tarp kurių gali būti meno kūriniai, 
karo suvenyrai, monetos, knygos, 
žaislai, senas krištolas ir t.t., ir pasa
kys jų vertę. Nebus vertinami daiktai 
iš Tolimųjų Rytų. Vietas užsisakyti 
tel. 773-582-3820 (Sophia Žukaitė). 

•Birže l io 29 d. Klaipėdos pil ies 
teatro monospektaklis „Aš laukiu ta
vęs, mielasis" bus rodomas restorane 
„Magnolia" (123 Market S t , Willow 
Springs, II). Bilietai į šį spektaklį par
duodami tik restorane ,,Magnolia" 
(tel. 630-669-4055). 

•B irže l io 30 d., šeštadienį, Pa
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje 
(14911 127th St., Lemont, IL) — 
Klaipėdos pilies teatro monospektak
lis - komedija ,,Aš laukiu tavęs, 
mielasis". Pagrindinį vaidmenį atlieka 
Klaipėdos dramos teatro aktorė 
Jolanta Puodėnaitė. Frieš spektaklį 
— teatro „Žaltvykslė" pasirodymas. 
Bilietai parduodami kavinėse: „Smil
ga" (tel. 630-427-0929), „Bravo" (tel. 
630-257-3300), parduotuvėje „Lithua-
nian Plaza" (tel. 708-599-9866). 

•Vyresniųjų lietuvių centrui „Sek
lyčia" pastoviam darbui reikalinga 
pagalbinė darbininkė - indų plovėja ir 

vi-rėja dirbti kas antrą savaitgalį. 
Kreiptis tel. 708-271-7044 arba 773-
476-2655 (kviesti Ritą). 

IŠ ARTI IR TOLI.,. 

•Mokytojų tobulinimosi kursu or
ganizacinis komitetas kviečia JAV ir 
Kanados lituanistinių mokyklų moky
tojus į birželio 24 d. Dainavoje pra
sidedančius mokytojų tobulinimosi kur
sus. Tel. pasiteiravimui: 630-435-6349 
(Audronė Elvikienė) arba 630-832-6331 
(Jūratė Dovilienė). EI. paštas: 

juratėl24@yahoo.com 

•L ie tuv ių tautodailės institutas 
(LTI), įsteigtas prieš 30 metų Anasta
zijos ir Antano Tamošaičių, švenčia 
savo jubiliejų. Ta proga birželio 26 -
liepos 13 dienomis rengiama LTI narių 
sukaktuvinė paroda. Ji vyks Neilson 
Park Creative Center, 56 Neilson Dr., 
Toronto, Ontario, Canada. Parodos 
atidarymas birželio 26 d. 7-9 vai. v. 
Maloniai kviečiame dalyvauti. Bus vai
šės. 

• 2 0 0 7 m. rugpjūčio 19-26 dieno
mis Neringos stovykloje, Vermont 
ruošiama kūrybinė stovykla suaugu
siems „Meno8Dienos". Kviečiame vi
sus kūrybinės dvasios žmones, nuo 
21 iki pensijinio amžiaus, praleisti 8 
dienas Neringos miške. Programa 
vyks lietuvių kalba. Siūlome stovyk
lauti visas aštuonias dienas, kad ge
riau įsigilintumėte į kūrybinius pro
jektus ir pasisemtumėte Neringos ir 
Vermont gamtos įkvėpimo. Registra
cijos anketas iki liepos 30 d. prašome 
siųsti šiuo adresu: Jane Venckutė-
Zirlienė, c/o meno 8 dienos neringoje, 
131 Boardman Rd., East Haddam, 
CT 06423. 

• J a u n ų j ų ate i t ininkų są junga 
kviečia liepos 4-15 dienomis 7-13 metų 
vaikus į stovyklą Dainavoje, Michigan. 
Registracijos anketas ir informaciją apie 
stovyklą rasite ateitininkų tinklalapyje: 
www.ateitis.org. Taip pat galite parašyti 
Laimai Aleksienei: 

laleksa@ameritech.net 

„DRAUGO" PRENUMERATOS 
KAINORAŠTIS 

Nuo liepos 1 d. 
Kasdien 
JAV 
Pirma klase kasdien 
Pirma klase visos savaitės 

Kanada (US $) 

Metams 
150.00 
340.00 
240.00 

215.00 
| Lietuvą ir kitur oro paštu 600.00 
Į Lietuvą reg. paštu 

Tik šeštadienio laida 
JAV 
Kanada (US $) 
I Lietuvą ir kitur oro paštu 

120.00 

95.00 
150.00 
220.00 

1/2 metų 
80.00 

130.00 
300.00 
66.00 

70.00 
120.00 
120.00 

3 mėn 
57.00 

100.00 

48.00 
75.00 

| Lietuvą reg. paštu 70.00 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

www.draugas.org 

Gedulo ir vilties dienos 
paminėjimas Brighton Park 

Birželio 10 d. Brighton Park Lietuvių Bendruomenė paminėjo 
masinio trėmimo 66-ąsiais iš Lietuvos metines- Kun. Jaunius Kiepšas au
kojo sv. Mišias, prisiminimais dalijosi buvęs Gulago politinis kalinys Povi
las Vaičekauskas. Žuvusieji buvo pagerbti gėlių vainiku. 

Jono Kuprio nuotraukoje: kalba Povilas Vaičekauskas. 

Tėvelio dienos proga Kazimierui Bazikui, gyvenančiam Worcester, MA 
vaikai pratęsė „Draugo" prenumeratą dar vieniems metams. Dėkojame, kad 
skaitote „Draugą". 

Amerikos lietuvių respublikonų lyga atsiuntė „Draugui" 100 dol. au
ką. Savo laiške ši organizacija mums linki: „Linkime dienraščiui 'Draugas' to
limesnės sėkmės bei ištvermės informuojant ir jungiant už Tėvynės gyvenan
čius tautiečius, vieningam lietuvybės išlaikymo darbui". Ačiū jums už nuo
širdžius linkėjimus ir dosnią auką. 

Margarita Valiukas iš Hemet, CA pratęsė „Draugo" prenumeratą dar 
vieniems metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Esame nuoširdžiai dėkingi, 
kad remiate lietuvišką spaudą! 

Pranas Jurkus, gyvenantis Elmhurs t , IL, atsiuntė dienraščiui dosnią 
100 dol. auką. Labai ačiū! 

^«vaw«MBi-m """•'«Marį/į,, 
Populariaust Čikagos lietuvių muzikantai ir šokėjai. Žirgų 

pasirodymas. Pajodinėjimas poni arkliukais vaikams. Pripučiamos 
, pHys, MiočKj ruožai ir kiti žaidimai. 

Kunigaikščiu, užeiga užtikrina greitą ir soti) 
aplainivimą tradicinėmis Kctaviškofnis vaisomis. 

Lietuviškas alus ir kiti gaivinantys gėrimai, ledai, 
jvairi lietuviška prekyba, dailė ir verslų mugė! Puiki kaimiška aplinka. 

Automobiliai statomi 75 SI ir Clarendon Hius Rd. esančiose gimnazijos 
aikštelėse, iš ten ir atgal visą dieną svečius nemokamai vežios autobusai. 

įėjime bilietai prie varty suaugusiems • $10, vaikams iki 11 metų - $5 
Savo maistą ir gėrimus (išskyrus kūdikiams) atsinešti draudžiama. 

Šventės rėmėjas: 

• V • V I M I J A 

Rengia: Amerikos Lietuvių Televizija 
Into: 708 207 8406. altv@comcast.net 
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