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„Economist": Baltijos šalys - tai 
Vakarų Berlynas šiandien 

Berlyno siena. 

Vakarų Berlynas „šaltojo karo" 
metais buvo nedidelis, neapgintas, 
simboliškai gyvybingas ir gana pras
tai valdomas miestas. Šiandien, kai 
Europa ritasi link atšiaurios prieš
priešos, Vakarų Berlyno atitikmeniu 
gali būt i Baltijos šalys, rašo britų sa
vaitraštis „The Economist". 

Estija, Latvija ir Lietuva mažos: 
bendras jų gyventojų skaičius - tik 8 
milijonai, taigi net visos kartu jos te
būtų tik vienas iš NATO lengva
svorių. Nors teoriškai jas gina bran
duolinis susivienijimo skėtis, prakti
koje NATO dažnai apsiriboja morali
ne parama. 

Tvyro nerimastinga nuotaika, ra
šo „Economist". Oficialieji asmenys 
teigia, kad Kremlius didina karinę 

grupuotę pasienyje esančioje Pskovo 
srityje. Atrodo, kad į neseniai ten vy
kusių karinių žaidimų scenarijų buvo 
įtrauktas ir naujas Baltijos šalių už
kariavimas. Dažni ir kategoriški 
Kremliaus reikalavimai paskutiniai
siais mėnesiais suteikti leidimus nau
dotis oro erdve pabrėžė trijų nedi
delių valstybių pažeidžiamumą. „Jei 
mes kiekviėHą kartą sakysime 'taip', 
tai bus precedentas, o jei 'ne' - inci
dentas", — sakė vienas susirūpinęs 
Latvijos valdininkas. 

Keli NATO sąjungininkų lėktu
vai bando patruliuoti šių valstybių 
oro erdvę, be to, čia veikia puiki ra
darų sistema. Tačiau nėra oro gyny
bos sistemų, kurios galėtų atbaidyti 
pažeidėjus. 

Kai Rusija pliaukši botagu -
realiu ar įsivaizduojamu - tai labiau 
psichologinė, o ne fizinė grėsmė. Jos 
tikslas - pakirsti pabaltijiečių pa
sitikėjimą savimi ir galbūt susilpnin
ti juos kituose frontuose, teigia sa
vaitraštis. 

Pats karščiausias iš jų - energe
tika. Baltijos šalys, priklausančios 
nuo rusiškų dujų ir dažnai susidu
riančios su naftos blokada iš Rusijos 
pusės, nori kartu su Lenkija pasta
tyti naują atominę elektrinę. Apie tai 
kalbama jau metus, tačiau kol kas 
reikalai nepajudėjo iš vietos. Gali bū
ti, kad dėl to kalti religinių tradicijų 
skirtumai. Katalikiškos Lenkija ir 
Lietuva mano, kad tekstai tikėjimo 
atžvilgiu yra antriniai: prieš perei
nant prie detalių jos nori pasiekti 
tvirtos emocinės projekto paramos. 
Protestantiškosios Estija ir Latvija 
nori, kad visos projekto detalės būtų 
aiškiai surašytos prieš pradedant juo 
tikėti. 

Rusija taip pat norėtų jame daly
vauti. „Tikiuosi, kad bus viešas kon
kursas. Rusijos kompanijos gali pa
teikti labai konkurencingą paraiš
ką", — latvių delegacijai pareiškė 
Rusijos prezidentas Vladimir Putin 
per neseniai įvykusį vizitą. Tokios 
iniciatyvos išryškina pačią didžiausią 
pabaltijiečių silpnybę - jų atvirą, li
beralią ekonomiką. Jeigu net Brita
nija, Vokietija, Italija ir Nyderlandai 
(paminėsime tik kelias „senosios Eu
ropos" šalis) nesugebėjo atsispirti 
Rusijos kapitalo skverbimuisi į savo 
ekonomikų citadeles, tai kaip kur 
kas Nukelta | 6 psl. 

•Sveikatos klausimais. 
Šlapimo nelaikymas 
(inkontinencij a). 
•Lydi šventadienis. 
• Seimo nariai išgirdo 
medikų pavojaus 
signalus. 
•LF Pelno skirstymo 
komisijos pranešimas. 
•Kelionė į Jeruzalę (64). 
•Lietuvių telkiniuose. 
•Mokytojų tobulinimosi 
kursams pasibaigus. 
•Lietuvoje rengiama-
Dainų ir šokių šventė. 

V a l i u t ų s a n t y k i s 
1 USD — 2.57 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Generolui — aukštos pareigos 

Edvardas Mažeikis. 
Tomo Černiševo (ELTA) nuotr. 

Vilnius, liepos 2 d. (BNS) — Lie
tuvos karinis atstovas NATO ir ES 
brigados generolas Edvardas Mažei
kis sekmadienį oficialiai pradėjo eiti 

DRAUGAS 
4545 VVEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 

NATO Karinio komiteto seniūno pa
reigas. 

Seniūnas NATO Kariniame ko
mitete yra antras pagal svarbą pa
reigūnas. Komiteto pirmininkui bei 
jo pavaduotojui negalint dalyvauti 
NATO kariųio komiteto posėdyje, se
niūnas pirmininkauja posėdžiui, jis 
atlieka kitas organizacines bei repre
zentacines funkcijas. 

Tai pirmas atvejis NATO istori
joje, kai brigados generolo laipsnį tu
rintis atstovas yra atrinktas į šias 
pareigas. Iki šiol šį postą užimdavo 
generolo leitenanto arba viceadmiro-
lo laipsnį turintys kariniai atstovai iš 
senųjų NATO narių. NATO Karinio 
komiteto seniūno pareigas E. Mažei
kis eis vienerius metus. 

NATO Karinis komitetas yra 
aukščiausias Siaurės Atlanto Sutar
ties Organizacijos karinis valdymo 
organas. Kariniame komitete pri
imami kariniai strateginiai sprendi
mai bei Nukelta i 6 psl. 

/ / 

Bush ir Putin 
surengė 
„labai 
draugišką 
diskusiją 

Kennebunkport , liepos 1 d. 
(AFP/„Reuters"/BNS) — JAV prezi
dentas George W. Bush ir Rusijos va
dovas Vladimir Putin sekmadienį va
kare Bush šeimos rezidencijoje Ken
nebunkport Maine valstijoje per vir
šūnių susitikimą, kuriame tikimasi 
sumažinti dvišalę įtampą, surengė 
neformalią diskusiją. 

Bush šeima vakare pakvietė V 
Putin paplaukioti greitaeigiu kate
riu, o vakarienei pasiūlė Maine vals
tijoje įprastų patiekalų — omarų ir 
marinuotos kardžuvės su daržovėmis 
ir sūrio paplotėliais. 

Veikiausiai todėl Kennebunkport 
miestelio gyventojai V Putin ir G. W. 
Bush derybas jau praminė „omarų 
viršūnių susitikimu". 

Po vakarienės abu vadovai su
rengė neformalią diskusiją, kurią Ru
sijos užsienio reikalų ministras Ser-
gej Lavrov apibūdino kaip „labai 
draugišką" ir turiningą. 

Tačiau G. W. Bush ir V Putin ne
kalbėjo apie konkrečius klausimus ir 
labiau stengėsi duoti toną tolesniems 
judviejų susitikimams, sakė Rusijos 
prezidento patarėjas Sergej Prichod-
ka. 

Dar planuojamas G. W. Bush ir V 
Putin Nukelta j 7 psl. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
DALIUS KEDAINIS. M D 

Lake St. Louts, MO 
www.kcdainisMD.com 

ŠLAPIMO NELAIKYMAS 
(INKONTINENCIJA) 

Dažnai pabrėžiame pagarbą ir 
dėkingumą vyresnio amžiaus žmo
nėms, minime jų pabalusius, šarma 
padengtus plaukus, išminties raukš
les jų veiduose. Dažnai paklausiame, 
kaip jie jaučiasi, ir jie tradiciškai at
sako, kad gerai, ar kad juos vargina 
Įprastas „artritas" ar „susilpnėjusi 
atmintis". Bet paklauskime savęs, 
kas iš tikrųjų vargina vyresnio am
žiaus žmones ir kokius negalavimus 
jie labiausiai linkę slėpti, ar dėl jų net 

- gėdinasi. Turbūt nesuklysiu pasakęs, 
kad sąrašo viršuje atsirastų valgymo 
ir rijimo sutrikimai, šlapimo ir iš
matų nelaikymas. 

Neseniai padarytos vyresnio am
žiaus moterų apklausos metu buvo 
nustatyta, kad būtent šlapimo ne
laikymo labiausiai gėdijamasi, jis sle
piamas. Beje, itin dažnai šiuo sutri
kimu besiskundžiantys ligoniai nesi
kreipia | gydytojus, nepamini šlapimo 
nelaikymo vizito pas daktarą metu, 
nevartoja ar nenori vartoti vaistų. 
Bendrai paėmus, šiuo sutrikimu 
skundžiasi 1 iš 3 amerikiečių, vyres
nių nei 60 metų. Moteris šis sutriki
mas vargina 2-2.5 karto dažniau, nei 
vyrus. Tad pabandykime pakelti 
uždangą ir iš arčiau pažvelgti į šią 
sveikatos problemą. 

Šlapimo nelaikymas iš esmės yra 
ne kas kita, kaip valingos šlapimo 
pūslės nervinės kontrolės susilpnėji
mas. Normali šlapimo pūslė negali 
susitraukti ir išsituštinti be jūsų ko
mandos. Laikui bėgant, palaipsniui 
silpnėja šlapimo takų ir pūslės kon
trolė, o vyresniame amžiuje, ypač ser
gant Įvairiomis nervų sistemos li
gomis (po insulto, spinalinio kanalo 
stenozės ir t.t.), šią kontrolę galima ir 
gana sparčiai prarasti. 

Skiriami keli š lapimo nelai
kymo tipai: 

• Stresinis šlapimo nelaikymas 
(angį. stress incontinence) — daž
niausias moterų nusiskundimas. Ma
ži šlapimo kiekiai nesulaikomi fizinio 
streso (keliant sunkius daiktus, ko
sint, juokiantis, čiaudint) metu. Šio 
tipo šlapimo nelaikymą dažniausiai 

sukelia dubens raumenų silpnumas, 
ypač jei jie buvo sužaloti ar pertemp
ti jaunesniame amžiuje, gimdymo 
metu. 

• Perpildymo šlapimo nelaikymas 
(angį. overflovv incontinence) labiau 
būdingas vyrams, ypač sergant pros
tatos ligomis. Padidėjusi pros ta ta 
spaudžia šlaplę (uretrą), dėl to per-
sipildo ir pertempiama šlapimo pūslė. 
Šlapimo pūslė niekada pilnai neiš
tuštinama ir retkarčiais, atsipalai
davus prostatai, prateka mažas šlapi
mo kiekis. 

• Neurologinis šlapimo nelaiky
mas (angį. urge incontinence) var
gina žmones, kuomet sergama vie
tine šlapimo takų infekcija ar šlapimo 
pūslės uždegimu, taip pat ir vyres
niame amžiuje, sergant insultu, Par-
kinsono liga, daugybine skleroze. Šis 
sutrikimas gali pasireikšti ir jaunes
niame amžiuje ir pasireiškia nuola
tiniu nenumaldomu noru šlapintis. 
Dėl to sunku susivaldyti, dažnai bė
gama į tualetą. 

• Funkcinis šlapimo nelaikymas 
daugiau būdingas žmonėms, sergan
tiems Alzhaimerio ar kito tipo de
mencija, sergant artritu ir t.t., kuo
met sunkiau nueiti iki tualeto ar tie
siog pablogėja atmintis ir supratimas. 

Šlapimo nelaikymą pablogina 
vidurių užkietėjimas, šlapimo infek
cija, šlapimo takų akmenligė, varto
jant diuretikus, moterims — meno
pauzės metu išplonėjus dubens rau
menims. 

Daugelį žmonių labiau vargina 
ne tik pats šlapimo nelaikymas, bet ir 
kiti nusiskundimai: net ir pilnai 
nusišlapinus, liekamojo šlapimo ne
laikymas ar varvėjimas nusišlapinus, 
nespėjimas nubėgti iki tualeto, šlapi
mo kvapas rūbuose, patalynėje, 
namuose. 

Keletas šlapimo nelaikymui 
skirtu pratimų 

Šlapimo nelaikymą gana lengva 
nustatyti, nuodugniai aptarus nusi
skundimus ir asmeninę medicininę 
istoriją, atlikus bendrą šlapimo ty-

fekcijos, raumenų ar raiščių pertem
pimai, osteoartritas ir t.t. Daugelį šių 
ligų galima ir reikia gydyti konser
vatyviai: medikamentais, fizine ir 
manualine terapija, masažu ir t.t . 
Tačiau esminis skiriamasis šių ligų 
bruožas yra tas, kad šių ligų metu nė
ra esminių nepataisomų s tuburo 
slankstelių ar tarpslankstelinių diskų 
deformacijų. 

Kita vertus, po patirtos traumos 
ar sužeidimo išsivysčius tarpslanks-
telinio disko išvaržai ar s tuburo 
smegenų stenozei, konservatyvaus 

rimą. Reikalui esant, gali tekti pasi-
tar t i su urologu ar ginekologu. Šlapi
mo nelaikymo gydymui skirti šie 
patarimai: 

• Kėgelio pratimai, stiprinantys 
dubens raumenis . Patar iama su
traukti dubens raumenis (taip, tar
tum turėtume sustabdyti tuštinimosi 
procesą), laikyti juos sutrauktus 4-5 
sekundes, vėliau pilnai atpalaiduoti. 
Patartina šiuos pratimus daryti 10 
kartų per dieną, 10 pratimų kiek
vienos „mankštelės" metu. Šie prati
mai nereikalauja jokio išankstinio 
pasiruošimo, juos galite atlikti bet 
kur ir bet kada: sėdint prie darbo sta
lo ar autobuse, stovint eilėje prie 
pirkinių ir t.t. 

• Chirurginis dubens raumenų 
koregavimas. 

• Šlapimo pūslės „treniravimas". 
Šlapinantis pabandykite sustoti ir vėl 
iš naujo pradėti, darykite tai keletą 
kartų. 

• Kelių tipų vaistai, padidinantys 
šlapimo takų toną, atpalaiduojantys 
sujaudrintą šlapimo pūslę, gydantys 
uždegimą ir t.t. 

• Specialus žiedas, naudojamas 
moterų šlapimo nelaikymui (pes-
sary). Jis uždedamas ant gimdos kak
lelio, padeda dubens raumenims, su
mažina stresinį šlapimo nelaikymą. 

• Specialūs apatinio trikotažo 
įdėklai, pagalvėlės, absorbuojančios 
kempinės. 

• Vyrams gali tekti nuolat nešioti 
šlapimo kateterį pūslėje ar išoriškai 
prie penio pritvirt inamą maišelio 
pavidalo šlapimo surinkimo kateterį, 
ypač jei sergama perpildymo tipo 
šlapimo nelaikymu. 

Periodiškai mechaniškai drenuo
jant šlapimo pūslę kateteriu (perio
diškas savęs „kateterizavimas"). Tu
rėčiau pastebėti, kad šis metodas, 
nors reikalaujantis papildomų pas
tangų, yra kur kas pranašesnis už 
nuolatinį šlapimo pūslė kateterį. 
Nuolatinis kateteris silpnina valingą 
šlapimo takų kontrolę, padidina šla
pimo takų infekcijos riziką. 

• Be jokios abejonės, jei šlapimo 
nelaikymą sukėlė kitos ligos ar prie
žastys, šis nusiskundimas palengvės, 
gydant pagrindinę priežastį (parkin
sonizmą, insultą, diabetą ir t.t.) 

Patarimai , kaip kontrol iuoti 
š lapimo nelaikymą 

Pabaigai norėčiau pateikti keletą 
naudingų patarimų, kaip geriau kon
troliuoti šlapimo nelaikymą: 

Neklyskite, ribodami skysčių 
vartojimą. Jei gersite mažiau skys
čių, nuo to šlapimo nelaikymas ne
pagerės, bet padarysite didelę žalą 
savo organizmui. 

gydymo galimybės tampa labai ri
botos. Žinoma, pirmiausia išbandomi 
paprasti gydymo būdai: nuskausmi
nantys ir priešuždegiminiai vaistai, 
raumenis atpalaiduojantys vaistai, 
vėliau galima išbandyti stuburą sta
bilizuojančius įtvarus, fizinę terapiją, 
manualinę terapiją (chiropraktika), 
gydomąjį masažą, net akupunktūrą. 

Nugaros skausmo specialistai tei
gia, kad 99 proc. atvejų nugaros 
skausmą galima kontroliuoti nechi-
rurginiu būdu ir tik 1 proc. reikalau
ja operacijos. Nukel ta f 11 psl. 

Pasistenkite riboti kofeino, alko
holio, karbonizuotų gėrimų vartoji
mą. 

Pasistenkite mažiau vartoti vai
sių, vaisių sulčių, cukraus, aštraus 
maisto. Šie produktai dirgina šlapi
mo takus, ypač padidintas cukraus 
kiekis. 

Nusišlapinkite 30 minučių prieš 
eidami miegoti ir tik atsikėlę ryte. 
Reguliariai šlapinkitės kas 2-4 valan
dos. 

Naudokite Įdėklus ir kempines, 
sugeriančius šlapimą. Keiskite juos 
reguliariai. Stenkitės, kad jūsų išo
riniai šlapimo organai būtų sausi 
visą laiką. 

Jei vargina stresinis šlapimo 
nelaikymas, nepamirškite padaryti 
bent 100 Kėgelio pratimų per dieną! 

Pasistenkite „treniruoti" šlapi
mo pūslę, ypač jei sergate neuro
loginiu šlapimo nelaikymu. 

Atidžiai sekite ir periodiškai 
apžiūrėkite išorinius šlapimo ir lyties 
organus, tarpvietę, kirkšnis. Atsira
dus paraudimui, išbėrimui ar išo-
pėjimui, nedelsdami kreiptis į dak
tarą. 

Tikiuosi, kad šie patarimai padės 
geriau suprasti ir kontroliuoti šlapi
mo nelaikymo sutrikimus, paleng
vins kasdieninę kovą su šiuo nusi
skundimu. 

Tad būkime sveiki! 
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Mieli ,,Draugo" skaitytojai, kla 
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KldUSimaS. Jau kuris laikas 
skundžiuosi nuolatiniu aštriu nuga
ros skausmu. Teko apsilankyti pas 
gydytojus, gerti įvairius vaistus, ta
čiau tai mažai padėjo. Man rekomen
duoja stuburo operaciją. Ar yra kokių 
kitų metodų gydyti nugaros skausmą, 
ar nėra galimybės šios operacijos iš
vengti? Jei ši operacija neišvengiama, 
ar ji tikrai man padės? 

Atsakymas. Iš tiesų, nuolatinį 
nugaros skausmą gali sukelti keletas 
priežasčių: traumos, uždegimai ir in-
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mailto:redakciia@ciraugas.org
http://redakcija9draugas.org
http://rastineedraugas.org
http://skelbimaiedraugas.org
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LYDI ŠVENTADIENIS 
XIII Eilinė savaitė — Pasauktieji 

Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė 
savo veidą į Jeruzalę. Jis išsiuntė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną 
Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo 
priimti, nes jis keliavo Jeruzalės link. Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir 
Jonas sušuko: „Viešpatie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos 
sunaikinti!" Bet jis atsisukęs sudraudė juos. Jie pasuko j kitą kaimą. Jiems 
einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: „Aš seksiu paskui tave, kur tik tu 
eitum!" Jėzus atsakė: „Lapės turi urvus, padangių sparnuočiai — lizdus, o 
Žmogaus Sūnus neturi kur galvos priglausti". Kitam žmogui jis pasakė: „Sek 
paskui mane!" Tas prašė: „Leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti". Jis 
atsakė: „Palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo ka
ralystę!" Dar vienas tarė: „Aš seksiu paskui tave, Viešpatie, bet leisk man pir
miau atsisveikinti su namiškiais". Jėzus tam pasakė: „Nė vienas, kuris pride
da ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei" (C - Evangelija 
pagal Luką 9, 51-62). 

Mons. Adolfo Grušo pamąstymas 
Skaitant Evangelijos ištrauką, 

sunku atsikratyti minties, jog Kristus 
daro viską, kad tik atstumtų tuos tris 
žmones, norinčius eiti drauge su Jo 
mokiniais. Susidaro įspūdis, kad 
Išganytojas stengiasi ne tiek patrauk
ti naujus mokinius, kiek juos ats
tumti, labiau nuvilti, negu sužavėti. 
Iš tiesų, Viešpats gesina ne mokinių 
entuziazmą, bet jų iliuzijas. 

Kiekvienas Jėzaus sekėjas priva
lo sąmoningai suvokti, į kokį didelį 
darbą yra šaukiamas, kokias aukas 
teks sudėti tame kelyje, kokias sun
kias pareigas užsideda sau šiuo 
sprendimu. Visų pirma reikia skai
tytis su tuo, jog mes būsime atmesti, 
patirsime priešiškumą ir panieką, 
taip, kaip atsitiko Jėzui, kurio į savo 
kaimą neįsileido samariečiai. 

Kristaus sekėjai privalo būti 
pasirengę gyventi materialiai neuž
tikrintą gyvenimą. Lapės turi urvus, 
padangių sparnuočiai lizdus, o Žmo
gaus Sūnus neturi kur galvos pri
glausti, — sako Jėzus, tuo pabrėžda
mas ne absoliutų neturtą, nes jis tu
rėjo namus Nazarete, galėjo apsistoti 
Kafarnaume, buvo mielai priimamas 
Betanijoje, bet būtinybę nuolat ke
liauti. Panašiai ir Jėzaus mokinys 
negali tvarkyti savo gyvenimo, va
dovaudamasis vien savo patogumu. 
Daugybė nelauktų dalykų laukia 
žmogausjo gyvenimo kelyje, ir jis pri
valo būti pasirengęs juos priimti, 
pasitikėdamas Viešpaties globa. 

Tas, kas pasirengęs sekti Kristų, 
tas privalo nutraukti ryšius su pra
eitimi. Palik mirusiems laidoti savo 
numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo 
karalystę, — skamba Jėzaus pamoky-

mas dar vienam sekėjui. Šiais žo
džiais Išganytojas nesmerkia laidotu
vių, bet nurodo, kad pirmenybę tu
rime atiduoti Dievo karalystės skel
bimui. Net ir liūdint įmanoma skelbti 
ateitį, įmanoma žvelgti pirmyn, atsi
veriant neaprėpiamoms Gyvojo Dievo 
teikiamoms perspektyvoms. Skaudi 
praeitis išnyksta savaime, ji palaidoja 
pati save. Žinoma, ryžtas privalo būti 
neatšaukiamas. Nė vienas, kuris pri
deda ranką prie arklo ir žvalgosi at
gal, netinka Dievo karalystei, — ga
liausiai pamoko savo klausytojus 
Kristus. Nuoširdus tikintysis nesvy
ruoja, nepasiduoda kompromisams, 
jam neleidžiama raudoti ir graužtis 
pasirinkimo. Įsipareigojimas yra 
visiškas, galutinis, pasirinkimas ne
atšaukiamas. 

Vis dėlto krikščionio pašaukimo 
esmę labiausiai pabrėžia apaštalas 
Paulius. Pasirinkdami savo kelią su 
Kristumi, mes esame laisva, ir laisvė 
krikščionio pašaukime neatskiriamai 
yra susijusi su meile. Kristus mus 
išvadavo, kad būtume laisvi, — pri
mena apaštalas. Jis kalba apie išva
davimą iš nuodėmės, išvadavimą nuo 
senųjų religinių normų, kurios varžė 
žmogų. Vis dėlto ši laisvė patiko ne 
visiems ir ano meto tikintiesiems 
nuolat grėsė pavojus grįžti arba į 
pagonybę, kurią apaštalas apibūdina, 
kaip kūną. arba ieškoti saugumo 
smulkmeniškai nustatytose normose. 
Iš tiesų laisvė slepia savyje didesne 
riziką ir reikalauja iš žmogaus daug 
daugiau. Taip yra todėl, kad ir meilė 
yra labai reikli. 

Pagal ,Yatikano radiją" parengė 
N. Smerauskas 

SEIMO NARIAI IŠGIRDO MEDIKŲ 
PAVOJAUS SIGNALUS 

Kun. dr. Arvydas Žygas verčia į anglų kalbą monsinjoro Alfonso 
Svarinsko pergyvenimus sovietiniuose kalėjimuose. Susitikimas su 
Svarinsku Įvyko birželio 17 d., po pamaldų amerikiečių St. Mary 
parapijoje Riverside, IL, kur buvo susirinkęs nemažas būrys l ietu
vių ir amerikiečių. E. Šulaičio nuotr 

2007 m. birželio 27 d. Seimas iš
klausė Nacionalinės sveikatos tary
bos (NST) metinį pranešimą, kuria
me buvo įvertinta visuomenės svei
katos būklė. Pakomentuoti praneši
mą prašome Seimo sveikatos reikalų 
komiteto pirmininką Antaną Ma-
tulą. 

Tikiuosi, kad Seimo nariai išgir
do NST pavojaus signalus. O kad 
išgirdo, galima daryti išvadą ir dėl to, 
kad prieš tą metinį pranešimą Seimas 
priėmė kelis visuomenės sveikatai la
bai reikšmingus įstatymus. Pirmiau
sia yra padidintas sveikatos finan
savimas. Nuo metų pradžios yra pri
imtos Tabako kontrolės įstatymo 
pataisos — uždrausta rūkyti viešose 
vietose, kavinėse, restoranuose. Pa
gal apklausos duomenis, apie 17 proc. 
žmonių, kurie anksčiau leido laiką 
kavinėse ir ten rūkydavo, sumažino 
surūkytų cigarečių skaičių. Jeigu per 
pusę metų sulaukėme tokių rezul
tatų, tikimės, kad per keletą metų 
rezultatai bus dar geresni. 

Pri imta keletas Alkoholio kon
trolės įstatymo pataisų. Pagal anks
čiau priimtas pataisas savivaldybėms 
suteikta teisė riboti alkoholio par
davimo laiką, jeigu į jas kreipiasi ben
drija, bendruomenė ar gyventojai; 
neseniai priimtose pataisose apribo
tas alkoholio pardavimo laikas preky
bos taškuose, kurie yra įrengti dau
giabučiuose. Negalima bus prekiauti 
ilgiau kaip iki 10 vai. vakaro. 

Pats reikšmingiausias sprendi
mas, kurį priėmė Seimas, tai — ge
rokai apribota visų alkoholinių gėri
mų reklama nuo 8 vai. ryto iki 11 vai. 
vakaro. Dėl to iš Nacionalinės svei
katos tarybos sulaukėme daugiausia 
padėkos žodžių ir tikimės, kad prezi
dentas šio įstatymo nevetuos. 

Dar vienas sprendimas — prieš 
mėnesį Seimas kitus metus paskelbė 
Blaivybės metais. Daugelis abejojo, 
ką tai galėtų duoti, o aš jau dabar 
matau rezultatus. Vien tai, kad ta 
Sveikatos reikalų komiteto iniciatyva 
buvo palaikyta, tokie metai paskelbti 
ir jau mėnesį kasdien apie tai kal
bame, apie tai įvairiais lygiais disku
tuoja visuomenė, jau yra teigiamas 
rezultatas. Reikalausime Vyriausy
bės, kad paruoštų išsamų priemonių 
planą, programą dėl blaivybės metų, i 
kurią, be abejo, turėtų įeiti reklamos 
draudimas — per keletą metų visiš
kai uždraust i alkoholio reklamą, 
apriboti alkoholio pardavimą, už
drausti prekybą alkoholiniais gėri
mais degalinėse, sumažinti alkoholio 
pardavimo taškų skaičių ir padidinti 
alkoholio kainą, stiprinti kovą su 
kontrabanda ir i kaimus ir miestelius 
sugrąžinti kultūrą. Toje programoje 
turi būti numatyta, per kiek metų 
Vyriausybė įsipareigoja atnaujinti 
visus kultūros namus ir juose Įrengti 
sporto ir užimtumo kambarius, ku
riuose jaunimas ir vyresni žmonės 
galėtų atėję žaisti šachmatais, bi
liardą ar šiaip bendrauti, kultūringai 
leisti laiką. Reikia ištraukti jaunimą 
iš rūsių, nes dalis jaunimo, gyve
nančio miesteliuose ir kaimuose, 
treniruojasi rūsiuose — kilnoja sun
kumus, nemažai dėmesio skiria savo 
kūnui tobulinti, bet tai priversti da
ryti antisanitarinėmis sąlygomis. 

Vyriausybė turėtų taip pat nu
matyti tam tikras moksleivių švieti
mo tobulinimo gaires. Yra priimtas 
Visuomenės sveikatos įstatymo pake

tas, kuris nurodo, kad nuo kitų metų 
savivaldybėse bus steigiami visuo
menės sveikatos biurai, jiems numa
toma skirti atskirą finansavimą. 
Tiems biurams bus pavesta teisė 
analizuoti sergamumą toje savivaldy
bėje, organizuoti sveikos gyvensenos 
ugdymą, mokymą. Už tai buvo atsa
kinga Sveikatos ministerija, tačiau 
matome, kad programos buvo įgyven
dinamos blogai, jos nepasiekė kiek
vieno žmogaus. Nuo šiol tą funkciją 
turės vykdyti savivaldybė, gaudama 
atskirą fur .savimą. 

Reikalausime Vyriausy
bės, kad paruoštų išsamų 
priemonių planą, programą 
dėl blaivybės metų, į kurią, 
be abejo, turėtų įeiti rekla
mos draudimas — per keletą 
metų visiškai uždrausti alko
holio reklamą, apriboti alko
holio pardavimą, uždrausti 
prekybą alkoholiniais gėri
mais degalinėse, sumažinti 
alkoholio pardavimo taškų 
skaičių ir padidinti alkoholio 
kainą, stiprinti kovą su kon
trabanda ir į kaimus ir mies
telius sugrąžinti kultūrą. 

Sutrumpėjo vidutinė gyvenimo 
trukmė: ir vyrų (daugiau kaip 1 
metus), ir moterų (3 mėnesiais); dar 
labiau padidėjo gyvenimo trukmės 
skirtumas tarp vyrų ir moterų; padi
dėjo sergamumas plaučių susirgi
mais. Tai keisti, nelaukti duomenys 
— nuo 2001 iki 2005 m. sergamumas 
ir mirtingumas plaučių ligomis pa
didėjo 71 proc. O didžiausios proble
mos — mirtingumas dėl širdies krau
jagyslių (5*4 proc), piktybinių navikų 
(18 proc.) ir traumų (16 proc). Šios 
trys problemos sudaro 85 proc. visų 
mirčių priežasčių. Akivaizdu, kad 
lėšas reikia koncentruoti i tas sritis. 

Atrodo, kad Seimo nariai supra
to, jog ne vien medikai sumažins ser
gamumą. Rodikliai gana blogi, bet 
yra ir teigiamų dalykų. Galima pasi
džiaugti, kad Lietuvoje pradėjo didėti 
gimstamumas, nepaisant, kad visuo
menė sensta, o nemažai jaunų žmo
nių išvyko (tikiuosi laikinai) i užsienį 
uždarbiauti. Praėjusiais metais Lie
tuvoje gimė daugiau kaip pusė tūks
tančio naujagimių daugiau negu 
užpraėjusiais metais. 

Dar vienas džiuginantis skaičius 
— gerokai sumažėjo savižudybių. 
2005 m. Lietuvoje nusižudė daugiau 
kaip 1,300 žmonių, praėjusiais metais 
— kiek daugiau nei 1,000. Žinoma, tai 
vis dar tragiški skaičiai, bet mažėji
mas akivaizdus. Sumažėjo kūdikių iki 
1 metų mirtingumas, tai yra vienas iš 
sveikatos sistemos kokybės rodiklių. 
Sis Lietuvos rodiklis yra vienas ge
riausių ne tik Europos Sąjungoje, bet 
ir pasaulyje. Tas rodiklis rodo, kad 
mūsų sistema yra kokybiška, kad 
susitelkę sugebame įgyvendinti pro
gramas. Ir tai viena sėkmingiausių 
pastarųjų dešimtmečių programų. 
Visa sistema šlubuoja dėl kitų dalykų 
— dėl labai mažos visuomenės atsa
komybės, rūpinantis savo sveikata. Nė
ra sistemos, kuri skatintų žmogų rū
pintis savo sveikata. Nukelta į 11 psl. 
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LIETUVIŲ FONDO 
PELNO SKIRSTYMO KOMISIJOS PRANEŠIMAS 

DALIA CIDZIKAITE 

Birželio 29 dieną' įvykusi Lie
tuvių fondo konferencija buvo su
šaukta dėl Pelno skirstymo komiteto 
priimtų nutarimų, kam ir kiek šiais 
metais buvo paskirta Fondo pinigų. 
Prieš išgirstam Pelno skirstymo 
komisijos rezultatus, konferenciją 
atidaręs LF direktorių tarybos pir
mininkas Arvydas Tamulis susirin
kusius supažindino su nauja šių metų 
Fondo sudėtimi. Po balandžio 21 d. 
įvykusio Fondo narių suvažiavimo 
buvo surengti du Tarybos posėdžiai 
(gegužės 22 ir birželio 26 d.), kurių 
metu įvyko keletas pasikeitimų Fon-
,do direktorių ir pareigūnų sudėtyje. 

Nau ja 2007 m. L F d i r e k t o r i ų ir 
p a r e i g ū n ų sudė t i s 

2007 metų LF tarybos Garbės 
komitetą sudaro: Kazys Ambrozaitis 
(pirmininkas), Gediminas Balukas, 
Vytautas Kamantas, Povilas Kilius, 
Algirdas Ostis, Antanas Razma ir 
Marija Remienė. Finansų komiteto 
sudėtis yra: Rimantas Griškelis 
(pirmininkas), Saulius Cyvas, Rimas 
Domanskis, Saulius Kuprys, Almis 
Kuolas,- Vytas Narutis, Antanas Raz
ma. Algirdas Saulis ir Robertas Vitas. 
Įstatų komitete yra: Saulius Kuprys 
(pirmininkas), Jūratė Budrienė,- Ri
mas Domanskis, Vytautas Kamantas, 
Vytenis Kirvelaitis ir Daina Kojelytė. 
Meno globos komiteto sudėtis: Vyte
nis Kirvelaitis (pirmininkas), Rober
tas Vitas ir Ramoną Žemaitienė. Pel
no skirstymo komitete dirba: Algir
das Saulis (pirmininkas), Vytautas 
Kamantas , Almis Kuolas, Jū r a t ė 
Budrienė, Rasa Juškienė, Jan ina 
Litvinienė, Dainius Skripkauskas ir 
Elona Vaišnienė. Plėtros komitetą 
sudaro: Robertas Vitas (pirminin
kas), Sigita Balzekienė, Danutė 
Bindokienė, Jūra tė Budrienė, Ri
mantas Griškelis, Vytenis Kirvelaitis, 
Almis Kuolas, Laurynas Misevičius ir 
Ramoną Žemaitienė. LF valdybos 
sudėtis yra tokia: Ramūnas Astraus
kas (pirmininkas), Valdas Aušra, 
Sigita Balzekienė, Saulius Cyvas, 
Kęstutis Ječius, Marius Kasniūnas, 
Tadas Kubilius ir Laima Petroliū-
nienė. LF kontrolės komisijoje yra: 
Vytas Vaitkus (pirmininkas), Kazys 
Laukaitis ir Dalia Povilaitienė. 

P a d ė k a už Lie tuvai d o v a n o t u s 
m e n o k ū r i n i u s 

Fondo direktorių tarybos pir
mininkas taip pat pasidžiaugė iš 
Lietuvos dailės muziejaus direkto
riaus Romualdo Budrio gauta padė
ka, kurioje Fondui dėkojama už 2006 
metais Lietuvai Fondo dovanotas 
meno kūrinių kolekcijas. Tai — 135 
Prano Domšaičio kūrinius ir 36 pie
šinius iš Mstislavo Dobužinskio ciklo 
„Senoji Lietuva" bei dailininko nuo
trauką. Fondo dovanotos meno kū
rinių kolekcijos kurį laiką bus eks
ponuojamos Vilniaus paveikslų gale
rijoje, vėliau ji bus perduota į nuo 
2001 metų Klaipėdoje veikiančią 
Prano Domšaičio galeriją, kurioje jau 
saugoma 530 dailininko kūrinių. 

Pelno skirstymo rezultatai 

Su Fondo Pelno skirstymo ko
misijos rezultatais žiniasklaidos ats

tovus supažindino komisijos pirmi
ninkas Algirdas Saulis. Jis pasidžiau
gė, kad darbas ėjo sklandžiai; iš dalies 
taip buvo dėl to, kad šiais metais pir
mą kartą komisijoje dirbantys žmo
nės neturėjo peržiūrėti nesuskaičiuo
jamo kiekio popierių — visi prašymai 
su papildančia juos medžiaga ir doku
mentais buvo Fondo raštinės nuske-
nuoti ir sudėti į kompaktinį diską. 
Tad šiais metais Pelno skirstymo ko
misijos nariai turėjo galimybę dirbti 
kur kas efektyviau ir produktyviau. 

S t ipendi jų s t a t i s t i ka 

Šiais metais Taryba paskyrė iki 
600,000 dol. Prieš smulkiai išvardin
damas, kam ir kiek pinigų šiais me
tais buvo paskirta, Saulis trumpai 
supažindino su pačiu pelno skirstymo 

Stipendijos pagal v ie tą ir 
kategorijas 

Fondo paskirtos stipendijos pagal 
vietą pasiskirstė taip: Amerikai teko 
35 proc. arba 43,500 dol.; kitur pa
saulyje — 33 proc. arba 41,300 dol.; 
Lietuvai — 32 proc. arba 39,538 dol. 

Pagal Fondo gaires parama visų 
pirma skiriama Amerikos piliečiams 
ar Amerikoje gyvenantiems studen
tams ir tik paskui Lietuvos studen
tams. Todėl 35,500 dol. (28.6 proc.) 
teko gimusiems JAV ar JAV pilie
čiams; 8,000 dol. (6.4 proc.) paskirta 
nuolatiniams JAV gyventojams; 
3,400 dol. (2.7 proc.) — tremtinių ir 
partizanų palikuonims, studijuo
jantiems Lietuvoje; 1,050 dol. (0.8 
proc.) — magistrantams ir doktoran
tams, studijuojantiems Lietuvoje; 

LF Pelno skirstymo komisijos pirmininkas Algirdas Saulis. 
D. Cidzikaitės nuotr. 

procesu. Pasak Saulio, skirstymas su
sideda iš dviejų dalių: stipendijų ir 
bendros paramos. Kam skirti sti
pendijas sprendžia pakomitetis, ku
riam šiais metais vadovavo Tadas 
Kulbius. Kiti pakomitečio nariai bu
vo: Sigita Baniulytė, Vanesa Kaselio-
nis, Andrius Tamulis, Jūratė Bud
rienė ir Juozas Polikaitis. 

Šiais metais Fondas sulaukė 118 
stipendijų prašymų, iš jų 81 buvo 
patenkintas. 

Pasak Saulio, šiais metais buvo 
kreipiamas dėmesys į prašančiojo 
veiklą lietuviškose organizacijose, 
todėl tas ar ta, kuri(s) nebuvo veik-
lus(-i), nepaisant, koks jis ar ji buvo 
geras, stipendiją gavo sunkiau. Šiais 
metais pakomitetis galėjo išskirstyti 
iki 141,000 dol., išskirstė 124,338 
dol, antram skirstymui paliko 6,520 
dol. (mat yra pora paliktų prašymų: 
vienas atėjo pavėluotai, bet pašto 
antspaudas buvo tinkamas, kita pra
šytoja pakeitė universitetą, todėl 
laukiama, kada ji galės pristatyti laiš
ką iš naujo universiteto). Saulis pri
minė, kad paskirtos stipendijos galio
ja vienerius metus. 

Didesnė dalis stipendijų yra 
išmo-kamos iš specialių fondų, šiais 
metais tie fondai sudarė 95,454 dol. 
(77 proc.) iš visos paskirtos sumos, 
28,884 dol. (23 proc.) buvo paskirta 
bendrai. 

Tiesa, Saulis užsiminė apie svars
tomą galimybę tų studentų, kurie sti
pendijos negavo, pavardes paskelbti 
Fondo svetainėje, tikintis, jog atsiras 
organizacijos ar pavieniai asmenys, 
kurie norės paremti studentus. 

5,250 dol. (4.2 proc.) — magistran
tams ir doktorantams, studijuo
jantiems užsienyje; 32,000 dol. (25.7 
proc.) — Pietų Amerikos lietuviams, 
lankyti Vasario 16-osios gimnaziją; 
2,000 dol. (1.6 proc.) atiteko prašy
mams mokytis lietuvių kalbos Lie
tuvos mokslo institucijose; 1,050 dol. 
(0.8 proc.) — užsienio lietuvių kilmės 
studentams; 7,250 dol. (5.8 proc.) pa
skirta studentams su studento viza 
JAV; 1,000 dol. (0.8 proc.) — Lietuvos 
studentams, siekiantiems bakalauro 
Lietuvoje ir užsienyje ir 27,838 dol. 
(22.4 proc.) paskirti mokslo įstaigoms 
pagal steigėjų nurodymus. 

Saulis teisingai pastebėjo, kad 
Lietuvos studentai stipendijų gauna 
neproporcingai daug, jo teigimu, taip 
yra dėl specialių fondų (šiuo metu iš 
viso jų yra 63), kurie pinigus skiria 
tik Lietuvos studentams. Mes viso 
labo pildome tų fondų pageidavimus 
— sakė Pelno skirstymo komiteto 
pirmininkas. 

Parama organizacijoms, 
žiniasklaidai, renginiams ir 

įvairiems projektams 

Birželio 16 d. įvyko antrasis Pelno 
skirstymo komisijos posėdis, kuriame 
buvo paskirstyti pinigai įvairiai para
mai gauti. Buvo sulaukti 173 prašymai, 
patenkinti 128 prašymai. Paramai bu
vo paskirti 413,314 dol., antram 
svarstymui palikti 55,828 dol. Posė
dis dėl antrojo skirstymo ir stipendi
joms, ir paramai gauti įvyks rudenį. 

Pelno skirstymo komitetas para
mai gauti susideda iš dviejų organi

zacijų narių. Komitete šiais metais 
dalyvavo trys Lietuvių Bendruo
menės nariai ir trys LF nariai. Šiais 
metais Fondui atstovavo: Saulis, Ka
mantas, Kuolas (Boston) ir Budrienė 
(antrininkė), LB — Juškienė (New 
Jersey), Litvinienė (Rochester, NY), 
Skripkauskas (Gurnee, IL) ir Vaiš
nienė (antrininkė, Connecticut). Tai 
pirmas kartas^ kai tiek daug komisi
jos narių yra ne vietiniai. Tai, Saulio 
nuomone, atsispindėjo svarstymuose 
ir komisijos priimtuose sprendi
muose. Tamulio teigimu, tai buvo 
sveika, nes iki šiol komitetą sudary
davo beveik vien tik čikagiečiai. 

P a r a m a p a g a l ka tegor i j a s 

Parama pagal kategorijas pasi
skirstė taip: JAV LB prašymams 
(daugiausia švietimui) paskirta 
150,518 dol. (28 proc); PLB prašy
mams — 62,949 dol. (11.7 proc); 
žiniasklaida gavo 37,500 dol. (7 
proc); prašymams iš JAV paskirta 
110,558 dol. (20.6 proc); prašymams 
iš kitų šalių — 12,500 dol. (2.3 proc); 
prašymams iš Lietuvos — 28,850 dol. 
(5.4 proc); 10,439 dol. (1.9 proc.) 
išmokėti tiesiogiai institucijoms-
pagal steigėjų nurodymus. 

P a r a m a p a g a l veiklos s r i t i s 

Pasak komisijos pirmininko, pi
nigų paramai gauti paskirstymas iš 
esmės atitiko Fondo gaires: remti 
švietimą, kultūrą ii jaunimą. Jauni
mo veiklai buvo skirta didžioji lėšų 
dalis: stipendijoms — 124,338 dol. 
(23.2 proc), jaunimo visuomeninei 
veiklai — 76,458 dol. (14.2 proc), 
kultūriniams projektams — 58.650 
dol. (10.9 proc). Švietimui paskirta 
124,568 dol. (23.2 proc). 

Apie p a r a i š k a s i r p ro j ek tu s 

Fondo paremti projektai yra 
ilgalaikiai ir trumpalaikiai, tačiau 
nepaisant, ar jie ilgalaikiai ar trum
palaikiai — vienerių metų ar vos 
kelių mėnesių, visiems jiems galioja 
bendros taisyklės: pavyzdžiui, svarbu 
žinoti, jog pateikiant paraišką para
mai gauti, reikia pateikti ir projekto 
pradžios ir pabaigos datą. taip pat 
nurodyti, kaip ir kur pinigai bus 
paskirstyti. Jei per dvejus metus pro
jektas nevykdomas, pinigai grįžta 
atgal į Fondą. Tokių atvejų, Saulio 
teigimu, yra pasitaikę. Be to, Fondo 
paskirti pinigai išmokami tik tada, 
kai projektas yra pabaigtas. 

Kitais metais anketos stipendijai 
ir paramai gauti bus lietuvių ir anglų 
kalbomis, mat, Saulio teigimu, pa
sitaiko tokių organizacijų ar pavienių 
asmenų, kurie nemoka lietuvių kal
bos arba jų lietuvių kalbos žinios 
nėra pakankamos anketai lietuvių 
kalba užpildyti. 

Rudenį Fondas taip pat planuoja 
surengti Fondo narių apklausą. Be 
kitų klausimų, bus teiraujamasi na
rių nuomonės dėl pelno paskirstymo. 
Pasak konferencijoje dalyvavusio 
Fondo valdybos pirmininko Ramūno 
Astrausko, norint gerai dirbti ateity
je, reikia žinoti, koks yra Fondo ski
riamos paramos įvaizdis. 

Netrukus su šiais Pelno skirsty
mo komiteto nutarimais galima bus 
susipažinti LF svetainėje: www. 
l ithuanianfoundation.org. 

http://lithuanianfoundation.org
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Daug tradicijų turi Karaliaučiaus 
krašto Ragainės II vid. mokyklos 
lietuviškų klasių bendruomenė: jos 
mokytojai, mokiniai bei jų tėvai. 
Švenčiamos beveik visos kalendo
rinės religinės ir valstybinės šventės. 
Viena iš jų — mokslo metų užbaigimo 
šventė. 

Ir šiemet salėn susirinko visi: 
mokiniai, mokytojai, mokinių tėvai, 
mokyklos administracija, dalis Ra
gainės lietuvių bendruomenės narių. 
Mokytojas Jonas Glinskis pasveikino 
moksleivius, sėkmingai baigus 2006-
2007 mokslo metus, apžvelgė mokslo 
metų darbus, palinkėjo visiems turi
ningų vasaros atostogų. 

Neapsieita ir be meninės pro
gramos. Pirmieji scenoje pasirodė 
Liucijos Glinskienės vadovaujami 
dramos ratelio artistai. Sudainuota 
dainelė „Stovi pasakų namelis kir-
vir-bam!", visi plojimais palydėjo 
pasakos „Kas namelyje gyvena?" 
mažųjų artistų pasirodymą. Šauniai 
dainavo vaikų choras, mergaičių 
ansamblis (pritariant lietuviškiems 
instrumentams), vadovaujamas mu
zikos mokytojo Felikso Alimo. Ne
trūko nei posmų apie Lietuvą, 
padėkos eilučių mokytojams. 

Visi mokiniai buvo apdovanoti 
asmeninėmis dovanėlėmis, pavaišinti 
saldumynais. Už gerą lietuvių kalbos 
mokymąsi šaunus būrys mokinių 
buvo apdovanotas pagyrimo raštais ir 
dovanėlėmis. 

Nuoširdžiai kalbėjo mokyklos 
direktorė V Petrovą, padėkos žodžių 
netrūko ir iš mokinių tėvų. Visi 

LIETUVA 
Tradicijos tęsiasi 

Dainuoja choras. Vadovas mokyt. F. Aiimas. 

likome patenkinti, supratome vieni 
kitus. Atrodė, lyg ir per maža „ačiū" 
pasakyti, kažkuo ki tu privalome 
atsidėkoti. Taip ansamblio dalyvių 
rankose atsirado gėlių puokštės skir-

dalyvavusiems šioje šventėje. 
O mes, Ragainės antros vidu

rinės mokyklos mokytojai, ir vėl dė
kojame lietuviams už Atlanto už pa
ramą puoselėjant lietuvybę Kara-

tos mokytojams, mokyklos vadovams liaučiaus krašte. Ačiū jums, bran

gūs tautiečiai. 
Liucija Gl insk iene 
Karaliaučiaus kraš to 

Ragainės II vid. mokyklos 
Lietuvių kalbos ir etnokultūros 

mokytoja 

Išlipę į krantą, iš graikų nusipirkome maisto, 
nes viščiukus, kuriuos laive turėjau, prigirdė ban
gos. Nors tą salą valdo turkai, ir seniūnas yra tur
kas, bet, kaip ir kitur Archipelago salose, žemę dir
ba ir vynuogynus augina graikai. Turkai, apsirū
pinę maistu, laikosi pilių įgulose ir, bijodami grai
kų, niekur iš ten neišeina. Kai ateina laikas mo
kėti duoklę, prie tų salų priplaukia keli karo lai
vai su sargybiniais ir išreikalauja iš gyventojų 
mokestį. 

Tame salos šone buvo matyti keli maži mies
teliai, bet laivai prie jų nepriplaukia, nes nėra 

uosto. Netoli nuo tos vietos, kur išlipome, buvo kai
mas, kurio vardas Lare. 

Spalio dvidešimt pirmos dienos rytą, ėmus kilti 
šiaurės vėjui ar teisingiau Graikui (Graeco), nesant 
jokių kliūčių, pakėlę inkarus išplaukėme j jūrą, 
tikėdamiesi nuplauksią tiesiai į Kretą. Bet vėjas vėl 
pasikeitė, tai visą tą ir kitą, spalio dvidešimt antrą, 
dieną nesėkmingai vėjus gaudėme apie jau minėtą 
Kaso (Casso) salą. Pagaliau spalio dvidešimt trečio
sios dienos rytą priplaukėme Kretos salos Salmo-
nės (senovėje vadintą Samnijaus) kyšulį (Ap. d., 
27). Tenai, kiek toliau ant kalno, yra bokštelis, ku
riame budi sargyba, saugodama nuo piratų. 

Išmetus inkarus, tuojau pranešė, kad prieš 
dieną iš ten į Siciliją išplaukė su mumis kartu iš 
Aleksandrijos iškeliavusi saitija. Ji taip pat buvusi 
audros atnešta ir gerokai apdaužyta, todėl jūri
ninkai taip pat turėję lopyti plyšius. Laivo kapi
tonas, kuris sirgdamas išvyko iš Aleksandrijos, jū
roje pagreitinęs sau mirtį ir. čia esąs palaidotas. Ta 
pati saitija netoli esančiame venecijiečių mieste 
Sitijoje pranešė mane ten atvykstant. Mat Barocho 
pirklys Antonijus tuo reikalu buvo nuėjęs pas gu
bernatorių, čia vadinamą rektoriumi, todėl manęs 
ten jau laukė. 

Neturėtų būti keista, nes jau ne kartą buvo 
minėta, kad saitijos, audrų daužomos, vos nežuvę. 
Mat yra tikra ir įrodyta, jog laivai dėl senumo ar 
dėl statytojų nerūpestingumo turi kokių nors 
trūkumų, kilus vėtrai, smarkiai bangų yra daužo
mi ir patenka į labai didelį pavojų. Kai laivas už
plaukia ant seklumos ar ant povandeninės uolos, iš 
artimo kranto lengviau pagelbėti išplaukti, ir ant 

KELIONE Į JERUZALĘ 
M. K. RADYBA NASUtfliUS 
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sulūžusių lentų daugelis išsigelbsti. O laivui 
sudužus atviroje jūroje, koks būdas išsigelbėti? Jei 
kas ir užsikabintų už lentos, tai užpiltų vėtrų 
sukeltos bangos arba, būdamas toli nuo kranto, 
numirtų iš bado ir šalčio. 

Minėtasis Antonijus anksčiau apkeliavo daug 
pasaulio šalių. Du kartus buvo Rytų Indijoje, ne
mažai pažino tuos kraštus. Abu kartus iš Apamėjos 
vyko prie Eufrato, paskui pavandeniui leidosi į 
Persų jūrą, anksčiau vadintą Eleatiff, toliau į 
Ormūzą ir Goja. Vėliau Raudonąja jūra grįžo į Kai
rą. Išlipo prie Turo miesto, esančio Raudonosios 
jūros krante, toje vietoje, kur pabėgę nuo faraono 
judėjai, sausomis kojomis perėjo tą jūrą. 

Antrojoje savo kelionėje buvo suimtas pašos, 
valdžiusio Raudonąją jūrą, esančią žemiau, 

prieš atplaukiant prie Derlingosios Arabijos ribos. 
Toje jūroje krikščionims plaukioti uždrausta. To 
turkai labai žiūri, nes plaukiama netoli Mekos, o 
jūra tokia siaura, kad plaukiantieji dažniausiai 
mato abu krantus, ir laivai, atplaukiantys iš Rytų 
Indijos, paprastai į ten užsuka. Ir Antonijus tą 
kartą nebuvo vienintelis laimingasis, kurio laivas, 
palankiam vėjui pučiant, tiesiai perplaukė tą vietą. 
Jis pasakojo, kad minėtasis paša iš jo pagrobė 
dešimties tūkstančių dukatų vertės visokių prekių, 
ypač brangakmenių, kurių randama tam tikruose 
tų kraštų gyvūnuose, — brangių, retų perlų, kokių 
mūsų kraštuose lig šiol nematyti. Tasai paša, nebū
damas pats vyriausias, nusigabeno jį į Kairą ir ati
davė į vyriausiojo Egipto gubernatoriaus Ibrahimo 
kalėjimą. Iš ten jį, kaipo venecijietį, išgelbėjo Ve
necijos konsulas: išlaisvino davęs paskolą. Mums 
ten būnant, išprašė leidimą grįžti į Europą. Tačiau 
ketino plaukti greičiau į Ispaniją, nes į tą savo 

kelionę leidosi Ispanijos karaliaus Kataliko liepia
mas, ir pats nesipriešino norui ištirti, ar patogu 
plaukti Raudonąja jūra ir kokia būtų iš tokio 
plaukimo nauda. 

Gerai pažinojau tą žmogų. Iš jo daug sužinojau 
apie prigimtį ir būdą tautų, per kurias jis keliavo. 
Bet tie dalykai jau yra rašytojų stropiai aprašyti, 
tai nėra ko su jais gaišti. Grįžęs namo, gavau iš jo 
daug laiškų, kurių dalis rašyta Ispanijoje, dalis 
Italijoje. Paskutiniame rašė ruošiąsis į Siriją, o iš 
ten trečią kartą plaukti į Rytų Indiją. 

Buvo ypatinga Dievo malonės geradarystė, kad 
aplink Rodo salą, klaidžiodami Archipelago 

žiotyse, nesusidūrėme su Occhialio vadovaujamu 
turkų laivynu, nes dvidešimt penki karo laivai 
plaukė iš Juodosios jūros į Rodo salą. Jie paprastai 
apiplėšia sutiktus laivus. Nors dėl to, kad laivas 
buvo prancūzų, su kuriais turkų santykiai draugiš
ki, galbūt priešas būtų su mumis kiek švelniau 
pasielgęs, bet, be abejo, būtų tekę arba pinigais 
išsipirkti, arba nelaisvėje pabūti. Laivo kapitonas 
prancūzas mums papasakojo, kad kiek anksčiau 
patys prancūzai buvo tą patyrę. Taigi per Dievo 
malonę ištrukome iš nedorojo Occhialio rankų. 
Tada jis buvo smarkiai įpykęs, kam venecijiečiai 
nenori jam išduoti Maltos kareivių, kuriuos nese
niai buvo paėmę ir nugabenę į Korkyrą (Cor-
cyram). Occhialis juos vijosi. Septyniems Venecijos 
karo laivams grįžtant iš ten į Kretą, kur Pilypo 
Paskvaligo vadovaujami ėjo sargybą,Occhialis jų 
tykojo Navarino uoste. Venecijos karo laivai, gavę 
iš Zacinto žinią, grįžo atgal į Korkyrą, nes manė, 
kad nepajėgtų atsilaikyti prieš Occhialį, kur is iš 
dvidešimt penkių nuolatinių buvo išsirinkęs aštuo
niolika gerai ginkluotų laivų. Pamatęs, kad jo 
sumanymas nepasisekė, pasiutimo pagautas, ėmė 
užpuldinėti, ką sutikdamas, iš baimės, kad impera
torius neapkaltintų jo neatsargiai pasielgus. Už
puolė keletą krikščionių pirklių laivų, juos paėmė, 
žmones nusivarė į nelaisvę. Dievo saugomi, išven
gėme jo rankų, kai jis plaukė nuo Karpato saios į 
Rodą, o mes plaukėme ten nuo Rodo. Visi salos 
gyventojai stebėjosi, kad nesusitikome su Occhia-
liu. 

Bus d a u g i a u . 
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Kristupo vasaros festivalio meno vadovas profesorius Donatas Katkus. 
Olgos Posaškovos (ELTA) nuotr. 

Prasidėjo Kristupo vasaros festivalis 
Vilnius, liepos 1 d. (ELTA) — 

Sekmadienį Vilniuje prasidėjo tra
dicinis didžiausias muzikinis vasaros 
renginys — tryliktasis Kristupo va
saros festivalis. 

Festivalį Vilniaus universiteto di
džiajame kieme pradės afrikietiška 
lotyniška David Fanshaw „Afrikan 
Sanctus" oratorija. Sukurta prieš 35 
metus, apskriejusi kone visą pasaulį, 
Lietuvoje ji skambės pirmą kartą. Tai 
himnas gyvenimui ir mirčiai, pasau
lio darnai ir Dievo galybei. 

Šiam veikalui sukurti D. Fan-
shaw, kelerius metus keliaudamas 
Nilo upe, įrašė 1,000 valandų auten
tiškos muzikos iš įvairių Afrikos re
gionų. Kai kuriuose Afrikos kraštuo
se uždrausta įrašinėti folklorą,, tad 
nepaklusniajam .tyrinėtojui teko pa
būti ir Egipto kalėjime. 

„African Sanctus" yra lotyniškos 
mišios sopranui (Irena Zelenkaus-
kaitė), dviem chorams (jų partijas at-
liko Šiaulių valstybinis kamerinis 
choras „Polifonija" ir berniukų cho
ras „Dagilėlis"), fortepijonui, sinteza

toriui, gitarai, bosinei gitarai ir pen
kioms perkusijoms. Didžiulė prasmi
nio krūvio dalis sutelkta įrašuose, ku
rie skamba vienu metu su gyvai atlie
kama muzika. 

Kristupo vasaros festivalis, kaip 
įprasta, susidės iš kelių programų — 
„Kristupo klavyrų", „Kristupo gita
rų", sakralinės muzikos valandų. 

Bus rengiami džiazo koncertai po 
atviru dangumi, „Kristupo piknikai" 
Bistrampolio dvare Panevėžio rajone. 
Pirmą kartą festivalio renginiai vyks 
ne tik Vilniuje, bet ir Marijampolėje, 
Molėtuose bei Panevėžio rajone. 

Per du Kristupo vasaros festiva
lio mėnesius įvyks daugiau nei pus
šimtis renginių — iki rugpjūčio 28 d. 
bus surengti vargonų, fortepijono 
muzikos, gitaros, džiazo koncertai. 
Pirmą kartą šiemet bus rengiami 
arfos muzikos vakarai. 

„Kristupo klavyrų" programos 
akcentas, pasak festivalio meno vado
vo Donato Katkaus, — du garsaus 
fortepijono virtuozo Konstantino Lif-
šico pasirodymai. 

Lietuva vėl nepateko Į 
patraukliausių šalių sąrašą 

Vilnius, liepos 2 d. (BNS) — Lie
tuva nepateko į 15 tiesioginėms už
sienio investicijoms patraukliausių 
Europos valstybių sąrašą. 

Iš naujųjų Europos Sąjungos 
(ES) narių sąraše atsidūrė tik Len
kija, Rumunija ir Čekija, teigiama 
bendrovės „Ernst & Young" pareng
toje ataskaitoje apie tiesiogines už
sienio investicijas „European Invest-
ment Monitor 2007", rašo dienraštis 
..Verslo žinios". 

Ataskaitoje nurodoma, kad pa
traukliausios Europos valstybės už
sienio investicijoms pernai buvo Di
džioji Britanija ir Prancūzija, o iš ES 
naujokių daugiausia praėjusių metų 
tiesioginių užsienio investicijų pro

jektų teko Lenkijai (4,3 proc), Ru
munijai (4 proc.) ir Čekijai (3,2 proc) . 

2006-ieji Europoje buvo rekordi
niai metai pagal tiesioginių užsienio 
investicijų projektų skaičių. Jų buvo 
3,531 tūkst. — 15,2 proc. daugiau nei 
prieš metus, skelbia „Erns t & 
Young", apibendrinusi duomenis apie 
kompanijų paskelbtas investicijas. 

19,4 proc. projektų įgyvendinta 
Didžiojoje Britanijoje, 16 proc. — 
Prancūzijoje. Nors pernai investa
vimui patraukliausių šalių dvejetu
kas nepakito, tiesioginių užsienio in
vesticijų projektų skaičius per metus 
Jungtinėje Karalystėje augo 22,7 
proc, o Prancūzijoje — 5 procentus. 

SPORTAS 
* Serbijos sostinėje Belgrade 

pasibaigusiame Europos imtynių 
jaunimo čempionate graikų-ro
mėnų varžybose bronzos medalis ati
teko Aldui Lukošaičiui. Buvęs joniš
kietis, o dabar Kauno Salomėjos Nė
ries vidurinės mokyklos abiturientas 
pirmojoje svorio kategorijos iki 84 ki
logramų kovoje įveikė pajėgų Hristo 
Marinov iš Bulgarijos. Prieš metus 
bulgaras pasaulio ir Europos jaunimo 
čempionatuose užėmė penktąsias vie
tas. Suomijos imtynininkui patekus į 
finalą, A. Lukošaitis paduodos varžy-

Ministrai nemano turintys 
atsistatydinti 

Vilnius, liepos 2 d. (BNS) — Ke
tur i socialdemokratų ministrai, ku
riems Darbo partija inicijuoja inter
peliaciją, pateiktame atsakyme Sei
mui teigia nemanantys turį pasi
t raukt i iš užimamų pareigų dėl tuo
metės Vyriausybės sprendimo priva
tizuojant alkoholio bendrovę „Alita". 

„Darbiečiai" praėjusią savaitę 
surinko 30 parlamentarų parašų ir 
siekia atstatydinti keturis ministrus, 
kurie dirbo ir Algirdo Brazausko ka
binete, ir dabartinėje socialdemokra
to Gedimino Kirkilo Vyriausybėje — 
švietimo ir mokslo ministrę Romą 
Žakaitienę, krašto apsaugos ministrą 
Juozą Oleką, socialinės apsaugos ir 
darbo ministrę Viliją Blinkevičiūtę 
bei aplinkos ministrą Arūną Kun
drotą. 

Visų keturių ministrų parlamen
tarams pateikti atsakymai į interpe
liacijos teikėjų suformuluotus klau
simus yra identiški. 

Ministrai teigia, jog likęs vienin
telis konkurso dalyvis — Vytauto Ju
nevičiaus, Vilmanto Pečiūros, Arvydo 
Stankevičiaus, Dariaus Vėželio 
susivienijimas — už privatizuojamos 

bose sutriuškino albaną Ergys Mi-
rukaj, o kovoje dėl trečiosios vietos 
nugalėjo estą Arpo Arusaar. 

* Po poilsio dienos Anglijoje 
vykstančiame 11,283 mln. svarų 
prizų fondo t a r p t a u t i n i a m e 
Wimbledon teniso turnyre pirma
dienį toliau sužaisti susitikimai. Pir
mąją moterų vienetų varžybų ket
virtfinalio dalyve tapo favoritė belgė 
Justine Henin, aštuntfinalyje per 56 
minutes 6:2, 6:2 sutriuškinusi pen
kioliktąją raketę šveicarę Pa t ty 
Schnyder. 

bendrovės „Alita" akcijų paketą pa
siūlė gerokai didesnę kainą — 58,05 
ml. litų, negu privatizavimo progra
moje numatyta minimali suma — 50 
mln. litų. 

Taip pat, jų teigimu, specialiosios 
tarnybos nepateikė jokios negatyvios 
informacijos apie susivienijimą, o jį 
rėmę bendrovės darbuotojai teigę, 
kad minėta vadovų komanda dirba 
šiuolaikiniais metodais bei sugeba 
užtikrinti gerus ekonominius įmonės 
rezultatus. 

Ministrai taip pat pabrėžia, jog 
šiuo metu įmonė dirba efektyviai, 
plečia savo rinką. 

Pateiktuose atsakymuose inter
peliacijos sulaukę Vyriausybės nariai 
teigia i r dabar, ir tuomet esantys įsi
tikinę, kad „siekiant apsaugoti vals
tybės interesus, užtikrinti maksima
lias pajamas iš privatizavimo proceso 
bei išsaugoti efektyviai veikiančią 
Alytaus miestui bei rajonui svarbią 
įmonę, buvo būtina kuo skubiau 
užbaigti AB 'Alita' privatizavimo 
procesą bei pritarti sutarties pasira
šymui su susivienijimu". 

„Economist": Baltijos šalys - tai Vakarų 
Berlynas šiandien 
Atkelta iš 1 psl. 
neturtingesniems ir silpnesniems pa
baltijiečiams įveikti milžinišką pa
gundą imtis verslo su priešu? 

Ši problema ypač aktuali Latvi
joje, kur verslo magnatai vaidina 
svarbų vaidmenį politikoje, teigia 
,,Economist". Jų didžiausia silpnybė 
- pinigai - yra galingiausias Rusijos 
ginklas. Tai kelia nerimą kitoms Bal
tijos šalims, kurios laiko Latviją 
minkštakūne. 

Latvijos vadovai į tai žiūri kitaip: 
jų kaimynai pernelyg įžeidus ir negali 
adekvačiai suprasti Rusiją. Abipusė 
nauda įmanoma. ,,Mūsų požiūris 
toks - neerzinti ir nepataikauti", — 
vylingai sakė vienas aukštas latvių 
valdininkas. Po ilgo delsimo Rusijos 
parlamentas turėtų patvirtinti sutar
tį dėl sienos. Latvijos valdininkai su
laikę kvapą tikisi, kad aukšto lygio 

Rusijos delegacija atvyks į Rygą ofi
cialiai pasikeisti dokumentais. 

Pabaltijiečių nevieningumu nau
dojasi Kremlius. Nuo 1990 m. jo poli
tika - sąmoningai ar ne - nukreipta į 
Baltijos šalių pjudymą tarpusavyje. 
Vienai šaliai meilikaujama, su kita 
santykiai įšaldomi, trečia ignoruoja
ma. Šiuo metu smarkiai atšalę santy
kiai s u Estija, o Latvija mėgaujasi 
Kremliaus palankumu. Kai gegužę 
Kremliaus rūstybė užgriuvo Estiją, 
atrodė, kad kai kurie Latvijos vado
vai nesiryžta palaikyti savo šiaurinių 
kaimynų (tačiau nestigo nei atjautos, 
nei praktinės pagalbos, kurią esti su 
dėkingumu priėmė). 

Vakarų Berlynas atsilaikė tik va
lios jėga - savo paties ir savo sąjun
gininkų - bei vienybe. Būtent to šian
dien taip reikia Baltijos šalims, rašo 
„The Economist". 

Generolui — aukštos pareigos NATO 
Atkelta iš 1 psl . 
formuojamas karinis patarimas Siau
rės Atlanto Tarybai, kuri priima poli
tinius sprendimus. 

Beje, Lietuvoje per artimiausius 
dvejus metus numatoma surengti du 
aukščiausio lygio forumus — 2008 
metais Vilniuje vyks neformalus NA
TO gynybos ministrų susitikimas, 
2009-aisiais — Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Organizacijos 
Par lament inės asamblėjos (ESBO 
PA) sesija. 

Pasak dienraščio „Lietuvos ži
nios", premjeras Gediminas Kirkilas 
praėjusią savaitę sudarė darbo grupę, 
kuri organizuos neformalų NATO ša
lių gynybos ministrų susitikimą Vil
niuje. Jis vyks ateinančių metų vasa
rio 7-8 dienomis. 

Išankstiniais skaičiavimais, į Lie
tuvos sostinę tomis dienomis susi
rinks apie 500 svečių iš užsienio — 
susitikimo dalyvių ir žurnalistų. Iki 
šiol didžiausiu tokio lygio renginiu 
sostinėje buvo laikomas 2005 metais 
vykęs NATO užsienio reikalų mi
nistrų susitikimas — tąsyk Vilniuje 

susirinko apie 350 svečių. 
Kitas renginys — ESBO PA — 

vyks 2009 metų liepą. 
Pasak dienraščio „Kauno diena", 

Užsienio reikalų ministerija (URM) 
kreipėsi į Seimą, prašydama kuo sku
biau patvirtinti Lietuvos norą 2009 
metų liepos pirmojoje pusėje Vilniuje 
surengti ESBO PA metinę sesiją. 
Skubos paprašyta todėl, kad apie šį 
pasiryžimą norima informuoti šių 
metų liepos 5-9 dienomis Kijeve ren
giamame analogiškame forume. 

Tačiau Seimo kanceliarija, kurios 
buvo paprašyta pateikti savo nuomo
nę, pasipriešino planams Vilniuje 
rengti ESBO PA posėdį. 

Kanclerio Gintauto Vilkelio rašte 
nurodoma, kad šis forumas turėtų 
vykti tuo pat metu, kaip ir Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmečio 
renginiai. Be to, tikimasi, kad 2009 
metais Vilnius sulauks labai daug tu
ristų, nes tais metais jis bus Europos 
kultūros sostinė. Seimo kanceliarija 
nuogąstauja, kad dėl svečių gausos 
gali nepavykti rezervuoti viešbučius 
maždaug 700 asmenų. 
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Pasaulio naujienos 
{Remiantis AFp Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Bush ir Putin surengė „labai draugiška/' diskusiją 

Prezidentai G. W. Bush (k) ir V Putin demonstravo draugiškus jausmus. 

Atkelta iš 1 psl. 
pokalbis prie pusryčių stalo, galbūt 
dar vienas paplaukiojimas kateriu ir 
baigiamoji spaudos konferencija. 
Taip pat kalbėta, kad anksti ryte Ru
sijos vadovui gali būti pasiūlyta pa
žvejoti. 

Manoma, kad per derybas Ken-
nebunkport bus kalbama apie aštrius 
nesutarimus tarp Rusijos ir Jungti
nių Valstijų dėl Serbijos Kosovo pro
vincijos, žmogaus teisių ir priešrake-
tinės gynybos. 

S. Lavrov sakė, kad abu G. W. 
Bush ir V Putin supranta, jog dviša
liai Jungtinių Valstijų ir Rusijos san
tykiai „neturėtų tapti kitais metais 
abiejose šalyse vyksiančių prezidento 
rinkimų įkaitais". 

„Pagrindinė pirmojo pokalbio iš
vada ta, jog abu prezidentai siekia už
tikrinti perimamumą, ir yra tikri, 
kad jiems užteks jėgų savo indėliu 
prisidėti prie tokios santykių raidos", 
— pabrėžė ministras. 

„Abu prezidentai ir jų komandų 
nariai per derybas buvo labai nusi

teikę daugiau svarstyti būtent gyve
nimiškus klausimus, kokia vaga eina 
gyvenimas Jungtinėse Valstijose ir 
Rusijoje, kaip plėtojamos abiejų šalių 
demokratinės sistemos, — sakė Ru
sijos diplomatijos vadovas. — Visa tai 
buvo ir konkretu, ir su humoru." 

S. Lavrov pranešė, jog dar prieš 
susitikimą Amerikos ir Rusijos diplo
matai suderino „virtinę susitarimų, 
bet kada ir kaip jie bus paskelbti, nu
spręs prezidentai." 

Pastaruoju metu V Put in ir G. W. 
Bush apsikeitė keliais griežtais pa
reiškimais. Rusijos prezidentas kalti
no Washington siekiant diktuoti savo 
valią visam pasauliui, o Amerikos — 
priekaištavo Maskvai, kad ji atsi
traukia nuo demokratijos normų. 

Svarbiausios staigaus JAV ir Ru
sijos santykių atšalimo priežastys, 
ekspertų nuomone, yra tai, kad 
Maskva nesutinka su Washington 
planais dislokuoti naują priešrake-
tinės gynybos sistemą su objektais 
Čekijoje ir Lenkijoje, taip pat skirtin
gi šalių požiūriai į Kosovo ateitį. 

JAV suteikė politinį prieglobstį 
Rusijos žurnalistams 

Maskva, liepos 2 d. (BNS) — 
Jungtinės Valstijos suteikė politinį 
prieglobstį „Laisvės" radijo apžvalgi
ninkui Jurij Bagrov ir agentūros 
„Regnum" vyriausiajai redaktoriai 
Fatima Tlisova. 

Sprendimas suteikti politinį prie
globstį Rusijos žurnalistams pavasa
rio pabaigoje buvo priimtas, „dėl to, 
kad jie nebegalėjo be kliūčių tęsti sa
vo profesinės veiklos Rusijoje", pa
brėžia Žurnalistų gynimo komitetas. 
J. Bagrov ir F. Tlisova jau persikėlė 
nuolat gyventi j JAV 

„Tai siaubinga, kad mūsų kole
gos buvo priversti palikti savo šalį", 
— sakė Komiteto programų .Europoje 
ir Vidurio Azijoje koordinatorė Nina 
Ognianova. 

Pasak jos, jeigu žurnalistai būtų 
likę tėvynėje, „Tlisova galėjo ištikti 
Anna Politkovskaja likimas, o Bagrov 
nebūtų galėjęs toliau dirbti žurnalis
tu." 

F. Tlisova vardas buvo minimas, 
kai buvo pranešta, kad kažkokia žur
nalistė iš Rusijos gavo Amerikos pi
lietybę. Tačiau tada ji teigė, kad šie 
gandai su ja nesusiję ir kad ji emi
gruoti neketina. 

EUROPA 

LONDONAS 
Tarptautinis popmuzikos žvaigž

džių būrys sekmadienį per atminimo 
koncertą Londono Wembley stadione 
atidavė pagarbą velionei princesei 
Diana. Koncertą, kurį stebėjo prin
cesės sūnūs William ir Harry bei 
60,000 žiūrovų, pradėjo Dianos bičiu
lis Elton John, dainavęs ir per jos lai
dotuves. Šį kartą E. John milžiniškų 
nespalvotų Dianos fotografijų, kurias 
padarė Mario Tęstino, fone atliko 
dainą „Your Song". Sekmadienį Dia
na būtų suėję 46 metai. Diana žūtis 
per autoavariją Paryžiuje 1997 me
tais tarp paprastai santūrių britų su
kėlė precedento neturinčią sielvarto 
bangą, kuri atspindėjo jų meilę „šird
žių karaliene" vadintai princesei, ta
pusiai viena labiausiai fotografuoja
mų moterų pasaulyje. 

TALINAS 
Aštuonių iš 12 sovietų kareivių 

palaikai, rasti Brolių kape Tenisme-
gio kalvoje, bus perlaidoti Karių ka
pinėse Taline. Kaip pranešė Estijos 
Užsienio reikalų ministerijos sekre
torė spaudai Marian Sudakov, trijų 
kareivių palaikai po genetinės eks
pertizės buvo atiduoti giminaičiams 
perlaidoti Rusijoje ir Izraelyje. Es
tijoje antradienį įvyks sovietų karių 
palaikų, anksčiau buvusių palaidotų 
Brolių kape, oficiali perlaidojimo ce
remonija. 

LISABONA 
Europos Sąjungos (ES) komisa

rus, sekmadienį atvykusius i koncer
tą, kuris buvo surengtas ta proga, 
kad Portugalija perėmė vadovavimą 
blokui, pasitiko ne muzika, o švilpi
mas — profesinių sąjungų nariai, pa
sipiktinę dėl jų darbo vietoms iškilu
sios grėsmės, taip išreiškė savo pozi
ciją. Kol ES komisarai, tarp jų — Eu
ropos Komisijos pirmininkas ir buvęs 
Portugalijos premjeras Jose Manuel 
Barroso, turėjo klausytis minios švil
pimo, dabartinis Portugalijos premje
ras Jose Socrates į koncertų salę ša
lies šiaurėje esančiame Porto mieste 
įėjo pro šoninį įėjimą. 

F. Tlisova sako, kad jos nemalo
numai prasidėję 2002 metais, po ke
lių dienų, kai laikraštis „Obščiaja ga-
zeta" išspausdino jos straipsnį apie 
rusų karių piktnaudžiavimus Čečėni
joje. 

Po vakarėlio, skirto jos 36-osioms 
gimimo metinėms, F. Tlisova palydėjo 
draugus iki daugiabučio namo durų. 
Kai išėjo paskutiniai svečiai, ją sug
riebė du stiprūs vyrai ir ištempę iš 
priedurio pradėjo mušti. Intensyvio
sios terapijos skyriuje ji išbuvo kelias 
dienas dėl sulaužytų šonkaulių, sme
genų sukrėtimo ir kitų sužeidimu. 

2005 metais vienoje Nalčik gat
vių prie jos sustojo automobilis su 
tamsintais stiklais. F. Tlisova buvo 
liepta sėstis į vidų, jeigu ji norinti vėl 
pamatyti savo vaikus. 

Pasak žurnalistės, ji buvusi nu
vežta į mišką ir ten išlaikyta tr is va
landas. Keli vyrai tampę ją už plaukų 
ir gesinę cigaretes į pirštų galus, „kad 
geriau rašytų". 

Ji nematė prasmės pranešti apie 
pagrobimą į policiją, nes atpažino, 
kad pagrobėjai buvo Federalinės sau
gumo tarnybos vietos skyriaus kari
ninkai. 

ATLANTIC 

PARYŽIUS 
Prie Paryžiaus esančių namų po

žeminėje automobilių aikštelėje pir
madienio rytą buvo rastas negyvas 
Čado prezidento Idriss Deby sūnus 
Brahim, pranešė vienas policijos šal
tinis. Prezidentas I. Deby 2006 metų 
birželį atleido 27 metų Brahim iš sa
vo patarėjo pareigų, kai jis buvo su
laikytas viename Paryžiaus klube dėl 
neteisėto šaunamojo ginklo ir narko
tikų turėjimo. Vienas Prancūzijos 
teismas už šiuos nusikaltimus nu
teisė jį šešiems mėnesiams lygtinai. 
Daugiau jokios informacijos apie 
Brahim mirties aplinkybes kol kas 
nėra. 

_ ARTIMIEJI RYTAI 

AMANAS 
Tarp įtariamųjų, kuriuos Didžio

joje Britanijoje areštavo policija, ti
rianti tr is nepavykusius bandymus 
susprogdinti automobilius, yra gydy
tojas jordanietis Mohammed Jamil 
Abdelkader Asha, pirmadienį sakė 
Jordanijos pareigūnai. Jie kalbėjo su 
s '̂.yga» kad nebus skelbiamos jų pa-

ardės. Pasak jų, britai areštavo ir 
šio gydytojo žmoną. 27 metų M. J. A. 
Asha yra palestiniečių kilmės ir turi 
Jordanijos pasą, o gydytojo išsilavi
nimą įgijo 2004 metais Jordanijoje. 
Jo tėvas Jamil Abdelkader Asha žur
nalistams sakė, kad jam nebuvo pra
nešta apie sūnaus areštą ir kad jis tai 
sužinojo tik iš žiniasklaidos. „Mano 
sūnus negali atlikti tokių veiksmų", 
— sakė tėvas ir paragino Jordanijos 
karalių Abdullah II įsikišti. 

AFRIKA 

KAIRAS 
Kalėjime mirė egiptietis inžinie

rius, kuris 2002 metais buvo nuteis
tas 15 metų kalėti už šnipinėjimą Iz
raeliui, pirmadienį pranešė šaltiniai 
Egipto saugumo struktūrose. Kalinio 
kūnas buvo aptiktas jo kalėjimo ka
meroje. Sherif al-Filali, kuris, ma
noma, buvo pradėjęs penktą dešimtį, 
valstybės saugumo teisme Kaire bu
vo nuteistas kalėti už tai, kad mėgino 
rinkti karinę informaciją ir duomenis 
apie Egipto turizmo ir žemės ūkio 
projektą. Teigiama, kad jis Izraelio 
žvalgybos agentūrai „Mossad" teikė 
informaciją apie Egipto karinę įran
gą-
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ffiTUVIŲ TELKINIAI 
INDIANAPOLIS, IN 

PERKŪNAS APLANKĖ 
JONINIŲ ŠVENTĘ 

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS 

Prieš kurį laiką sūnus Aldas pa
kvietė į Joninių šventę. Žmona kvie
timą mielai priėmė. Atėjus skirtai 
dienai - birželio 23-jai- - man teliko 
nuvairuoti 312 mylių ir po šešių va
landų kelionės jau ieškojome, kur bus 
švenčiamos Joninės. Dar prieš iš
vykstant iš namų, dėl visa ko pasi
tikrinau interneto svetainėje, ar ma
no turima informacija atitiko skelbi
mą. Iš tikrųjų, radau kvietimą, kad 
kviečiami visi, maži ir dideli, jauni ir 
jaunesni, vedę ir nevedę - visi buvo 
kviečiami j trumpiausios metų nak
ties lietuviškas Jonines Indiana vals
tijoje. Parinkta vieta - prie ežero, 
Raccoon parke apie 53 mylias Į 
vakarus nuo Indianapolis miesto. 

Kvietime žadama, kad visų lau
kia Įvairūs žaidimai ir estafetės, 
lietuvių liaudies dainos ir šokiai iki 
paryčių bei stebuklingojo paparčio 
žiedo ieškojimas. Šiose antrose JAV 
LB Indianapolis apylinkės ruošia
mose Joninėse taip pat buvo numaty
tas vaišinimasis lietuviškais šašlykais 
bei gardus alus. Atvykstantieji buvo 
prašomi atsinešti savo mėgstamų 
patiekalų bei gaivinančių gėrimų, .pa
įvairinti šventinį vaišių stalą. 

Kvietime taip par sakoma, kad 
įėjimo mokestis vienam asmeniui bus 
10 dol., o šeimai 20 dol. Planuojan
tiems likti nakvynei buvo užsakytos 
vietos palapinėms pastatyti parko 
teritorijoje. Reikėjo atsivežti tik savo 
palapines. 

Sūnus jau iš anksto mus užregis
travo gretimais esančioje stovykla
vietėje. Bevažiuojant iš Lansing, Mi-
chigan, mus lydėjo lietutis, o oro tem
peratūra pamažu krito. Apie pietus 
temperatūra buvo vos 63F laipsnių. 

Į parko paviljoną atvykome 5:30 
vai. po pietų. Automobilių statymo 
aikštelėje mus pasitiko didelė lietu
viška trispalvė. Nuotaika tuoj pat 
pakrypo lietuviška linkme. Prisista
tėme prie dūmuose paskendusio vy
riškio, kuris jau vartė ant žarijų su
dėtus šašlykus. Pasirodo, kad tai būta 
paties JAV LB Indianapolis apylinkės 
pirmininko Jono Belecko. Tai jaunas, 
energingas ir draugiškas gaspado-
rius, sau nenorįs jokių ypatingų pri
pažinimų ar pagarbos. Jis tik džiau

gėsi, turėdamas šaunų darbuotojų 
būrį. Mums besišnekant paminėjo 
Mindaugą Balčių, kuris prieš metus 
sukūrė ir vadovauja apylinkės inter
neto svetainei. Prie gretimo stalo ant 
virbalų mėsą - jautieną, kiaulieną ir 
vištieną - smaigstė Viktoras Arama-
vičius. Pasirodo, jis buvo šių Joninių 
vyriausias kepėjas, lyg ir skerdžių 
skerdžius. 

Netrukus teko susipažinti su 
Rymantu Guzulaičiu, įkūrusiu JAV 
LB Indianapolis apylinkę 1976 me
tais. Jo pasakojimu, tais metais apie 
40 asmenų susirinko steigiamajam 
susirinkimui. Tik kokie penkeri iš jų 
kalbėjo lietuviškai. Buvo įsteigta apy
linkė ir jos veikla vyko dviejomis 
kalbomis. Apylinkė ruošdavo Vasario 

Reportažo autorius Romualdas 
Kriaučiūnas kalbina JAV LB Indiana
polis apylinkės steigėją ir šių metų 
Joninių šventės vedėją Rymantą 
Guzulaitj. 

16-osios minėjimus, dalyvaudavo tau
tiniuose festivaliuose. Po daugelio 
metų pirmininkavimą perėmė Min
daugas Balčius, o dabar apylinkei pir
mininkauja jau minėtas Jonas Be
leckas. Paskutiniųjų metų laikotar
piu buvo įsteigta lietuviška mokyk
lėlė. Rymantas taip pat paminėjo, kad 
kad kai kurie kitą savaitę važiuoja į 
„Dainavoje" vykstančią mokytojų 
stovyklą. 

Prieš metus įsisteigė kapela „Bi-

Joninių šventės dalyviai buvo šlapi viščiukai, tačiau nuotaika liko pakili. 

Grupe Cincinatti. Ohio. lietuvių po sėkmingo ..Robin Hood" spektaklio šia 
. ašara. Dalis ju dalyvavo ir joniniu šventėje Indianapolis IN. 

ru Bar" pavadinimu. Jai vadovauja 
Adrija Beleckienė. Kapeloje groja ir 
dainuoja šeši asmenys iš trijų šeimų. 
Per metus ši kapela jau spėjo pakon
certuoti Cincinatti, Ohio, Lietuvos 
nepriklausomybės šventės minėjime, 
lietuviškose vestuvėse ir kitur. Dau
giau žinių apie kapelą suteikė Rūta 
Žikonienė. J i yra dantistė, su vyru 
gydytoju Mindaugu Amerikoje gyve
na jau septyniolika metų. Viena jos 
duktė gimė Rugby, North Dakota val
stijoje. Tas miestelis puikuojasi tuo, 
kad yra Siaurės Amerikos geografi
nis centras. 

Kapelos programa prasidėjo 7:15 
vai. vakare. Iki to laiko jau buvo su
sirinkę apytikriai 60 žmonių. Dau
guma jau buvo sočiai pavalgę ir laukė 
programos pradžios. O valgyti tikrai 
buvo ko. Svarbiausia, aišku, šašlykai. 
Prie jų buvo įvairių daržovių ir kitų 
priedų. Buvo ir kiaulės ausyčių, kep
tų duonos stagarėlių, sūrio, lietuviš
kos giros ir šalto alaus. Visi šie ska
numynai buvo įskaityti į įėjimo mo
kestį. Kiek pavėluotai atvyko grupė 
iš Cincinatti, Ohio, bet ir jiems mais
to nepritrūko. Kaip tik kitoje stalo 
pusėje nuo mūsų sėdėjo nepažįstami, 
bet savi žmonės. Užkalbinus, pasiro
do, kad jie kaip tik buvo iš Cincinatti 
atvykę. Tai - Indrė ir Andrius Ruk
šėnai ir jų sūnelis Justukas. Su ma
lonumu jie prisiminė Cincinatti apy
linkėje gyvenantį prof. dr. Vytautą 
Bieliauską, kuris ten esantį lietu
višką telkinį nuoširdžiai globoja. 

Pagaliau pradėjo groti ir dainuo-
ti „Biru Bar" kapela. Šokome lietu
viškus šokius bei ratelius. Buvo 
numatyta padainuoti keliolika dainų, 
bet įpusėjus prasidėjo lietus, tad visi 
turėjo trauktis po svetainės stogu. 
Po kurio laiko ne tik lijo, bet ir per
kūnas apsilankė, lydimas žaibų ir 
vėjo. Pavilijonas buvo netoli ežero, 
tai buvo galima matyti, kaip žaibai 
išdykavo už ežero, o Joninių šventės 
dalyviai labai suartėjo. Iki tada da
lyvių skaičius jau buvo pakilęs iki 70. 
Sunku buvo visus tiksliai suskai
čiuoti, nes buvo visas būrys pipiriu-
kų, kurie vis lakstė ir džiaugėsi nauja 
patirtimi. 

Lietus ir perkūnas visus suvarė 
po stogu, bet nesugadino mūsų nuo
taikos. Buvo toliau bendrai dainuoja
ma. Po kurio laiko šventės Jonai bu
vo pakviesti į priekį. Atsirado du. 
Jiems palipus ant suolo, kad kiti 
matytų, buvo sugiedota „Ilgiausių 
metų", ant kaklo užkabinti dideli 
ąžuolo vainikai. To ir reikėjo. Ūmai 
visi pradėjo dainuoti mėgiamą ir my
limą „Žemėj Lietuvos, ąžuolai ža
liuos..." 

Nors iš Cincinatti buvo laukiama 
dvylikos žmonių, ne visi buvo at
vykę. Trūko ir jų apylinkės pirmi
ninko Gražvydo Suprono, kuris į 
šventę prisistatė tik antrą valandą 
nakties. Tačiau jo žmona Gražina 
mus spėjo šiek tiek supažindinti su 

tos apylinkės lietuvių veikla ir nuo
taikomis. Rugsėjo pradžioje jie turės 
savo renginį ir iš anksto pakvietė pas 
juos apsilankyti. 

Nors vis lijo ir po pastoge buvo 
ankštoka, išnešus l ikusius stalus, 
atsirado vietos šokiams, rateliams ir 
žaidimams. Tad šventės dalyviai 
nesiskubino skirstytis. Buvo ieškoma 
ir „paparčio žiedo", kurį rado šešio
likmetė Ugnė. Dar prieš vidurnaktį 

Sunku įsivaizduoti Jonines be Jonų. 
Du Jonai su ąžuolo vainikais. 

grįžome į savo motornamį nakvynei. 
Kitą rytą į tą paviljoną nuvykę suži
nojome, kad buvo vakarota iki 4 vai. 
ryto. Tą rytą saulė tekėjo lygiai 6 vai., 
taigi, po dviejų valandų nuo Joninių 
šventės pabaigos. Nors šventės pro
grama buvo pasibaigusi, bet kitą rytą 
bent pora tuzinų dalyvių vėl sugrįžo į 
paviljoną, toliau bendravo, vaišinosi 
ir džiaugėsi draugais bei naujomis 
pažintimis. Džiaugėmės ir mes, pra
leidę smagų savaitgalį tarp nepažįs
tamų, bet savų lietuvių. Ačiū rengė
jams ir visiems atsilankiusiems! 

Po tokiu lietsargiu nebaisus nei lie
tus, nei griaustinis, apsilankęs Joni
nių šventėje. 

Nuotraukos Gražinos Kriaučiūnienės 
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LOS ANGELES C A Akių l igos 

TRĖMIMO | SIBIRĄ 
PAMINĖJIMAS 

Estai, lietuviai ir latviai, kiek
vienais metais bendrai mini tą baisio
jo birželio tremtį j Sibirą. Žiaurūs 
bolševikai, be pasigailėjimo vežė ne
kaltus vyrus, moteris, senelius ir ma
žus kūdikius, kurių dauguma žuvo 
nuo šalčio, bado ir nežmoniškų kan
kinimų sąlygų. 

Iš kairės į dešinę: Ivars Mičuis ir 
Kęstas Reivydas — paskutiniai pa
tikrinimai. 

Nemyros Enck nuotr. 

Šiais metais minėjimui vadovavo 
latviai. Amerikos Lietuvių tarybos 
Los Angeles skyrius Sv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioje užprašė 
Mišias. Birželio 17 d. 10:30 vai. ryto 
latvių liuteronų bažnyčioje kartu su 
estais buvo laikomos specialios pa

maldos už buvusius tremtinius ir 
visus kovotojus dėl laisvės ir neprik
lausomybės atstatymo mūsų šalyse. 
Latvių bendruomenės patalpose, 
12:30 v. p.p., Latvių bendruomenės 
South California pirmininkas Ivars 
Mičuis tarė trumpą, bet labai jautrią, 
minėjimui pritaikytą kalbą ir paprašė 
sugiedoti Amerikos himną. Pristatė 
garbės svečius: Estijos garbės kon
sulą Jaak Treiman, Latvių garbės 
konsulą dr. Alfreds Raisters ir orga
nizacijų atstovus. Lietuvos generali
nis garbės konsulas Vytautas Čeka
nauskas, dėl kitų įsipareigojimų ne
galėjo dalyvauti. 

Ivars Mičuis pristatė pagrindini 
kalbėtoją, Amerikoje gimusį ir augu
sį, Kęstutį Reivydą. Kęstutis, jau 
dešimt metų veda „Independent Lit-
huanian Radio" programą anglų 
kalba. Tai žmogus, kuris tikrai yra 
gerai išstudijavęs bolševikų nežmo
niško teroro planus Pabaltijį okupuo
jant ir tremiant nekaltus žmones. 
Savo kalbą jis pavadino „Dinner with 
Stalin, Terror for Dessert". Smulkiai 
ir detaliai pasakojo apie įsilaužimus 
nakties metu, visos šeimos areštus. 
Sunkvežimiais į traukinio stotis 
nuvežtos šeimos, būdavo atskiriamos 
pagal planą, kuris buvo paruoštas dar 
1939 metais. Sugrūdus ir užrakinus į 
gyvulinius vagonus, be jokių sanita
rinių priemonių, maži vaikai negau
dami pieno ir maisto, greitai pradėjo 
mirti. Traukiniui sustojus bolševikų 
sargai mirusius vaikus išmesdavo. 
Kelionė į Sibirą užtrukdavo nuo 3 iki 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

Širdies i r kraujagysl ių 
l igos 

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

150 E. Kuron, SuitelOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

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

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Vidaus l igos 

Dantų gydy to ja i 

J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Stuburo i r skausmo 
l igos 

EUGENE C DECKER DDS, P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 S I , Oak. Lavvn, IL 
55 L VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

su> idimų darbovietėje bei kitų vietų 
sV >mo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

Pirn-io.ie eilėje B kairės j dešinę: Kęstas Reivydas, Latvijos garbės konsulas 
rlr. fUfreds Raisters, Nemyra Enck, Julija Plostniece, Artūrs Rūšis, Ivars Mi
čuis. Antroje eilėje iš kairės j dešinę: Estijos garbės konsulas Jaak Treiman, 
Albinas Markevičius, ALT'o Los Angeles skyriaus pirmininkas. 

H e l e n a H o f m a n i s nuotr. 

Latviai sol istai (iš kairės i dešinę) : Artūrs Rūšis i r Julija Plostniece. 
Nemyros Enck nuotr. 

4 savaičių. Daug žmonių gyvuliniuo
se vagonuose sugrūsti prarado bet 
kokią civilizuoto žmogaus savigarbą, 
didelis skaičius neišlaikė iki Sibiro 
taigos. 

Minėjimo . dalyviai tikrai buvo 
nustebint i Kęstučio Reivydo pas
kaitos, ilgai ir nuoširdžiai plojo. 

Meninę programą atliko jauni 
latviai solistai: Julija Plostniece ir 

Artūrs Rūšis, akompanavo Lolita Rit-
mane-Mattson. 

Programai pasibaigus, buvo su
giedoti Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
himnai. Ivars Mičuis padėkojo atsi
lankiusiems ir pranešė, kad 2008 
metais vadovaus estai. 

A lb inas M a r k e v i č i u s 
Amerikos Lietuvių tarybos Los 

Angeles skyriaus pirmininkas 

i i m i m i m i " 

SKELBIMAI • SKELBIMAI • SKELBIMAI 

PASLAUGOS 

STATE FARM • 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

PARDUODA 

PARDUODAMAS 
„CONDOMINIUM" 

2 mleg. . 2 tualetų Pasaulio l i e tu 
vių cent re. Kaina $159 ,000 

Tel. 3 1 2 - 8 7 6 - 9 6 8 7 
SIŪLO DARBA 

Darbui reikalingi dažytojai 
su darbo pat i r t imi . 

Būtina turėti automobilį. 
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel . 847-980-7887. 

4N* 
MARGUTIS II 

MARGUTIS II 
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 GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450.com 

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

P r e n u m e r u o k i m e I r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą ! 
w w w . d r a u g a s . o r g 

http://www.illinoispain.com
http://www.wcev1450.com
http://www.draugas.org
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Mokytojų tobulinimosi kursų savaitei 
Dainavoje pasibaigus 

LAIMA APANAVIC1ENE 

Saulėtos vasaros " dienos vėl 
sukvietė mokytojus į Dainavą. O ko
kia mokytojų stovykla be grupės lie
tuviškai besimokančiųjų!? Nors šie
met stovyklauti pradėjome neįprastu 
metu - birželio 24 dieną - tai neat
baidė kursų dalyvių, ir į Dainavą su
sirinko 24 mokytojos- iš penkių -
Bostono, Čikagos, Indianapolio, Mai
ronio (Lemont, IL)) ir „Rasos" (Na-
perville, IL) - lituanistinių mokyklų, 
kartu su savo vaikais (kai kurios ir su 
vyrais, be kurių pagalbos nebūtume 
sukrovę laužo, valgę skanios žuvies ir 
taip gražiai dainavę). Kaip ir kasmet 
stovyklon atvyko norintys išmokti 
lietuviškai, ar pagilinti lietuvių kal
bos žinias. Jų šiais metais buvo 35. 

Organizacinis komitetas, vado
vaujamas Jūratės Dovilienės ir Aud
ronės Elvikienės bei padedant JAV 
LB švietimo tarybai suruošė tikrai 
įdomią programą. Kursų savaitė buvo 
skirta techninių priemonių panaudo
jimui mokyklose ir šventiniams pap
ročiams. Paskaitas skaitė Laima Apa-
navičienė (Čikagos lituanistinė mo
kykla), dr. Rima Binder (konsultantė 
pedagogikos klausimais), Daiva Na
vickienė (JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė) ir viešnia iš Lietuvos -
dr. Ramutė Skripkienė (Švietimo plė
totės centro projekto vadovė). Buvo 

perskaityta 11 paskaitų, pravesta pa
rodomoji pamoka, vyko apskrito stalo 
diskusijos, kiekvienos mokyklos ats
tovės pristatė savo mokyklas. Na, o 
paskaitoms pasibaigus visi mokėmės 
dainuoti (mok. D. Navickienė) ir šok
ti (mok. Nijolė Pupienė). 

Po vakarienės prasidėdavo vaka
rinės programos - sveikinome Jonus 
ir Janinas, sportavome, susikaupimo 
vakaro metu prisiminėme skaudžiąją 
Lietuvos istoriją - t rėmimus į Sibirą, 
prie laužo pasirodė stovyklos talen
tai, žiūrėjome kino filmus. Atsisvei
kinant visi stovyklautojai suruošė 
puikią meninę programą. 

Kol mamytės klausėsi paskaitų, 
vaikai dalyvavo specialiai j iems su
ruoštoje programoje, kuriai vadovavo 
Karina Končienė. 

Nelengvus lietuvių kalbos „mok
slo riešutus kr imto" lietuviškai besi
mokančiųjų grupė. Juos mokė Vytau
tas Jonaitis, Aušrelė Sakalaitė ir Au
relija Tamošiūnaitė. 

Visus stovyklautojus sočiai maiti
no šeimininkės Aldona Soliūnienė ir 
Bronė Abromauskienė. Visus ūkio 
darbus puikiai atliko Jonas Petraitis. 

Ne tik pasimokę ir pagilinę ži
nias, bet ir gerai pailsėję atsisveikino
me su Dainava, tardami jai : ,,Iki ki
tos vasaros." 

O štai ką parašė mokytojų tobu
linimosi kursų savaitės viešnia Švie

timo plėtotės centro projekto „Pra
dinių klasių ir specialiojo ugdymo pe
dagogų kompetencijų taikyti IKT ir 
inovatyvius mokymo(si) metodus to
bul inimas" vadovė dr. Ramutė 
Skripkienė: 

„Esu tikrai laiminga, kad turėjau 
galimybę apsilankyti Dainavoje. La
bai greitai įsitikinau, jog tai nėra 
įprasta mokytojų kvalifikacijos tobu
linimo stovykla. J i nepaprasta tuo, 
kad yra labai panaši į giminės susi
rinkimą. Čia kiekvienas, didelis ir 
mažas, turi ką veikti ir ko pasimo
kyti. Stovykla Dainavoje yra unikali 
ne vien todėl, kad įkurta nuostabia
me gamtos kampelyje, o todėl, kad 
yra vienintelė tokia pasaulyje. Nors 
kai kuriems stovyklautojams prime
na ir kitas širdžiai mielas vietas, vis 
tiek Dainava yra vienintelė todėl, kad 
gyvuoja daugiau kaip 50 metų, ir net 
kelioms lietuvių kartoms yra svarbi 
pati savaime (ne kaip mažytė Lie
tuvos kopija). Čia patirti išgyvenimai 
ir jausmai yra tokie tikri, kad norisi 
vėl ir vėl sugrįžti! Tai tokia unikali 
stovyklos įkūrėjų dovana pasauliui, 
kad net sunku įvertinti stovyklauto
jams padarytą poveikį. 

Sunku išvardyti, kokių dalykų 
čia iš tiesų išmokstama: būti kartu, 
draugauti, mylėti, aukotis, džiaugtis 
žmonėmis ir pasauliu, duoti, o gal im
ti, nes to taip pat turime mokytis... 
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Mokytoja Janina Prialgauskienė iš 
Naperville „Rasos" mokyklos buvo 
apdovanota Joninių vainiku. 

Taip, kaip Dainava visus priima 
su džiaugsmu, taip su džiaugsmu 
norisi pasakyti visiems ačiū už šią 
puikią buvimo drauge ir mokymosi 
vienas iš kito dovaną! 

Dainavos stovyklai nuoširdžiau
siai linkiu gyvuoti dar ilgus ilgus 
metus!" 

Skaitytojams pateikiame keletą 
akimirkų iš mokytojų studijų sa
vaitės Dainavoje. 

'vaikam; smagu Dainavoje. 0 c!ar srrag;3L: 5- ' Sc-g •:• eže-c » ranto 5u-
^k- jn js a-jža očca nuo^. 

Kur mes nukeliausim?. Susikaupimo vakare visi kartu - ir vaikai, ir mokytojai darėme projektą. 
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HARTFORD, CT 

LB Hartford apylinkė 
paminėjo gedulo dienas 

Programą pradėjo V. Kogelis. 

Birželio 17 d., sekmadienį, Hart
ford, Sv. Trejybės patalpose įvyko 

v 

Gedulo dienos minėjimas. Sv. Mišias 
atlaikė mūsų gerbiamas kun. Gurk-
lis. Pasakė pritaikytą pamokslą. 
Mišių metu giedojo bažnyčios choras, 
vadovaujamas muz. J. Petkaičio. Tau
tiniais rūbais pasipuošusi Raminta 
Nenortienė, kartu su apylinkės pir
mininku V Kogeliu nešė auką. 

Po šv. Mišių visi ėjo prie kryžiaus, 
kuris yra siaurame ruože tarp baž
nyčios ir klebonijos. Buvo padėtos 
raudonos gėlės, prisimenant nekaltai 
ištremtus mūsų tautiečius. Sugiedota 
„Marija, Marija". Po to visi rinkosi į 
žemutinę parapijos salę. Trumpą pro
gramą pradėjo pirm. V Kogelis, pra
šydamas visus atsistojimu pagerbti 
žuvusius Sibiro taigose lietuvius. Po 
to jis pristatė R. Nenortienę, kuri bu
vo paruošusi trumpą skaitinį. Už
baigiant programą buvo prisiminta, 
kad ši diena taip pat yra ir Tėvų die
na. Visi jiems paplojo pasveikindami. 

Po to minėjimo dalyviai buvo 
pakviesti prie dosnaus stalo pasimė
gauti užkandžiais ir kavute. Vaiku
čiams buvo limonado ir sausainiukų. 

Salė buvo papuošta — „sulietu
vinta" vėliavos spalvomis, ant stalų 
uždegtos žvakutės, užkandžių stalas 
papuoštas gėlėmis ir juoda juosta. 

Hartford apylinkės LB valdyba 
dėkoja visiems atsilankiusiems į šį 
minėjimą, ypač kun. Gurkliui už pa
mokslą, muz. Petkaičiui ir choro na
riams už giedojimą, skautams daly
vavusiems su uniformomis ir vėliavo
mis. Ačiū visoms atnešusioms pyragų 
užkandžių stalui. Reikia paminėti, 
kad Šv. Trejybės bažnyčios vadovybė 

nėra lietuviai, tačiau ses. M. Louise 
visada internete suranda atitinkamą 
informaciją apie mūsų tautinius ren
ginius ir ją patalpina parapijos savai
tiniame laikraštėlyje. Klebonas Char
les Jacobs yra labai draugiškas ir 
palankus. 

D. G ra j ausk i enė 

D. Grajauskienė (k.) ir R. Nenortienė 
minėjime. 

Kkmsiate—^ atsakome 
Atsako dr. Dattus Kedainls 

Atkelta iš 2 psl. 
Prieš ryžtantis operacijai, dar 

galima pabandyti mažiau invazinius 
gydymo būdus: steroidinių preparatų 
injekcijas, nervo blokadą ir t.t. Jei 
visi šie metodai nepadeda, gali tekti 
operuoti. Operacijos metu pašalina
mas trūkęs ar pažeistas tarpslanks-
telinis diskas (discektomija), stuburo 
slankstelio dalis (laminektomija), 
gali tekti sujungti kelis gretimus 
slankstelius, siekiant suteikti dau
giau tvirtumo ir stabilumo (slanks
telių fuzija). 

Pastaruoju metu atsirado nauji 
chirurgijos metodai: vertebroplastika 

(kai į pažeistą slankstelį suleidžiamas 
specialus greitai kietėjantis cemen
tas, a ts ta tant slankstelio formą ir 
s t ruktūrą) , dirbtinio tarpslankste-
linio disko implantacija. 

Tad tiesiogiai atsakydamas į 
klausimą norėčiau patarti fizinę, ma
nualinę terapiją, gydomąjį masažą. 
Jei šios procedūros nepadės ir skaus
mas išliks toks pat stiprus, gali tekti 
rimtai pagalvoti apie operacinį gy
dymą. Operacijos rezultatai priklauso 
nuo pačios operacijos tipo ir apimties, 
bet dažniausiai rezultatai yra itin 
geri, nugaros skausmas greitai pra
eina ar bent pagerėja. 

Mielam studijų draugui 
A t A 

dipl. inž.NARIMANTUI KARAŠAI 

taip staiga ir netikėtai mirus, jo dukroms AUDRAI ir 
ONUTEI bei sūnui NARIMANTUI ir jų šeimoms, reiškia 
gilią užuojautą ir kartu liūdi 1949 metų bendro likimo 
jaunystės draugai. 

Liudas Kirkus ir Aleksas Vitkus 

Mylimai mamai ir 

mirus, 
sūnus 

močiutei 
A t A 

BIRUTEI CYVIENEI 

nuoširdžiai 
VYTAUTĄ 

liūdime. 

užjaučiame dukteris RITĄ ir VIDĄ, 
ir SAULIŲ, jų šeimas ir kartu 

Giminės Lietuvoje 
Urbonai ir Gerdvilos 

SEIMO NARIAI IŠGIRDO 
Atkelta i š 3 psl . 
Pagrindiniai sergamumo rizikos 

faktoriai, priklausantys nuo pačio 
žmogaus — rūkymas, alkoholis, nu
tukimas ir nepakankamas judėjimas. 
Jeigu visuomenė supras, kad ji turi 
mažiau rūkyti, mažiau gerti, nepersi
valgyti ir bent pusę valandos per parą 
aktyviai judėti, daugelis problemų 
išsispręs. 

Viena iš Nacionalinės sveikatos 
tarybos pranešimo temų buvo žmo
giškųjų resursų stoka - medikų trū
kumas. Tai Lietuvai tapo labai didele 
problema. 1,000 gyventojų turime 4 
gydytojus. Nors šia prasme mes dar 
lenkiame daugelį ES valstybių, bet, 
palyginti su gydytojų skaičiumi prieš 
keletą metų, jų yra žymiai sumažėję. 
Netekome apie 350-400 gydytojų, 
ypač jų trūksta rajonuose, periferijo
je. Tą problemą reikia nedelsiant 
spręsti. Vienas būdų — panaudoti 
esamus rezervus Lietuvoje, nes gydy
tojai yra labai neproporcingai pa
siskirstę. Labai daug gydytojų dirba 
Kaune, Vilniuje ir kituose didžiuo

siuose miestuose, labai daug jų dirba 
universitetinėse ligoninėse, todėl 
reikia sukurti ekonominio skatinimo 
sistemą ir mokėti dideles priemokas 
gydytojams, kurie važiuotų dirbti į 
mažesnius miestelius. Taip yra dau
gelyje pasaulio valstybių. 

Kitas dalykas — gydytojų rezi
dentų rengimo problemos sprendi
mas. Reikėtų (ir tai rengiamasi dary
ti) gyd. rezidentus įdarbinti reziden-
tūros bazėse, kaip yra daugelyje 
šalių, kur pagrindinį krūvį neša gydy
tojai rezidentai, prižiūrimi prityrusių 
gydytojų, mokslininkų. J ie dirba 
nuoširdžiau, didesnį dėmesį parodo 
žmonėms. 

Ir jau visiems gerai žinoma — 
gydytojų atlyginimo už darbą proble
ma, dėl kurios iš Lietuvos išvyko 
daug specialistų. Nors išvykstančiųjų 
j užsienį gydytojų mažėja, yra net 
kekolika atvejų, kai geri specialistai 
grįžo dirbti į Lietuvą, nes jiems buvo 
pasiūlyti padorūs atlyginimai — 6-7-
8 tūkst. litų (žinoma, dirbant ne 
vieną etatą). 

Augalija saugo nuo nudegimų saulėje 
Kaip apsisaugoti nuo žalingo 

saulės spindulių poveikio naudojantis 
šalia esančia augalija: 

* Saulėtuoju sezonu nepatariama 
vartoti jonažolių. Netinka augalai, ku
rie dirgina, pavyzdžiui, aštrios mėtos. 
Tinkamiausi - gleivingi, švelnūs auga
lai. Prieš dedant jų kompresus būtina 
prieš tai išbandyti an t nedidelio odos 
plotelio. Jei paraus - nenaudoti. 

* Pabuvus saulėje galima pasida
ryti kompresus iš beržų lapų. Tinka 
dėti pačius lapus arba jų ištrauką. 

* Sutrinti į košelę agurklės lapą. 
Iš pradžių reikia ant veido užtepti 
šiek tiek aliejaus, pavyzdžiui, aly
vuogių, o paskui - košelę. 

* Ant veido galima uždėti sudžio
vintų ar ką tik nuskintų dedešvų, 
medetkų žiedų. 

* Padeda gysločių ar alyvų lapai. 
* Šiek tiek atšaldo bergenijų 

lapai - kai įšyla, juos reikia pakeisti. 
Jei Joninių naktį nesuradote pa

parčio žiedo, neliūdėkite. Anot liau
dies medicinos žinovų, ir kitos jo da
lys turi stebuklingų savybių. 

* Padeda užmigti. Tam į pagalvę 
įdėkite čiobrelių, paparčių ir mėtų 
lapų. 

* Mažina sąnarių, nugaros, gal
vos skausmus. Lovą po paklode išk
lokite paparčių lapais. 

* Salina kojų nuovargį. Į batus 
įsidėkite ką tik nuskintų lapų. 

* Iš kelminių paparčių gamina
mas vaistas nuo kirminų. 

* Paparčių šaknys malšina skaus
mą, padeda užgydyti žaizdas. 

* Švieži, džiovinti arba į miltelius 
sutrinti lapai turi dezinfekuojamąjį 
poveikį, tinka gydyti ilgai negyjančias 
žaizdas, opas. 

„Lietuvos žinios" 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• Č ikagos ir jos apylinkių Nekal
tojo Prasidėjimo Mergelės Marijos se
selių rėmėjai maloniai kviečia daly
vauti arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
paminėjime, kuris vyks š. m. liepos 
15 d. 10:30 vai. r. Svč. Mergelės Ma
rijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 
Marąuette Park. Po šv. Mišių parapi
jos salėje kun. dr. Kęstutis Trimakas 
kalbės apie arkivyskupą J. Matulaitį. 
Bus kavutė. Maloniai kviečiame na
rius ir svečius dalyvauti minėjime. 

•JAV LB Lemonto apylinkė lie
pos 15 d. 12 vai. ruošia vasaros ge
gužinę. Kviečiame atvykti visus: ma
žus ir didelius, jaunus ir pagyvenu
sius pasilinksminti, pabendrauti gra
žiame Pasaulio lietuvių centro sode
lyje. „Bravo" šeimininkės vaišins ce
pelinais ir kitais gardumynais. Troš
kuliui numalšinti — gaivūs gėrimai. 
Muzikantas Edvardas pasiruošęs 
groti „iki pirmųjų gaidžių". Smar
kuoliai galės išbandyti savo sugebėji
mus įvairiose varžytuvėse, gražiabal
siai - dainų konkurse, mikliakojai -
šokių maratone. Malonių staigmenų 
sulauks ir vaikučiai - juos linksmins 
išradingas klounas. Veiks loterija. 

•JAV LB Vidurio Vakarų apygar
da liepos 29 d., sekmadienį, Pasaulio lie
tuvių centro sodelyje, Lemonte ruošia 
metinę gegužinę. Pradžia 12 vai. p. p. 
Kviečiame atvykti. Visus džiugins ska
nus maistas, gaivūs gėrimai ir skambi 
muzika. 

iš Aitri m mu«~ 

•Lie tuvių tautodailės insti tuto 
(LTI) visuotinis metinis narių suvažia
vimas įvyks š. m. liepos 14 d., šeštadie
nį, 11 vai. r. galerijoje (Neilson Park 
Creative Centre, 56 Neilson Dr. Toron
to, Ontario, Kanada). Galerijoje šiuo 
metu vyksta LT instituto 30 metų jubi
liejinė paroda. Kviečiame aplankyti šią 
parodą. Suvažiavime šalia einamųjų rei
kalų, bus aptariama LTI ateities veikla, 
taip pat vyks ir sukaktuvinės parodos 
uždarymas. Kviečiame visus narius 
gausiai dalyvauti. Visais klausimais pra
šome kreiptis į LTI valdybos pirmininkę 
Aldoną Veselienę tel. 613-359-6159. 

•Lietuvių tautinių šokių institu
tas (LTSI) kviečia visus narius, garbės 
narius ir rėmėjus į visuotinį narių su
važiavimą kuris įvyks šių metų rugpjū
čio 15 d., trečiadienį, Dainavos stovyk
lavietėje, šokių kursų metu, 7:30 vai. v. 
Suvažiavime gali dalyvauti tik pilna
teisiai nariai, susimokėję 2007 nario 
mokestį. Papildomą informaciją apie 
šokių kursų registraciją, suvažiavimo 
detales Lietuvių tautinių šokių institu
to nariai, garbės nariai ir rėmėjai ras 
LTSI žiniaraštyje Nr. 47, kuris bus 
visiems išsiuntinėtas. Turint klausimų, 
prašom kreiptis į pirmininkę Dan
guolę Razutytę-Varnienę tel. 818-249-
7574, ei. paštas: spindulys@aol.com 
arba į sekretorę Vidą Brazaitytę 
tel. 708-280-8678, ei. pastas: 

vidabrazaitis@hotmail.com 

Siunčiu smagią Žinutę, ypač tiems, kurie yra žuvavę Spyglio 
ežerėlyje Dainavoje. Viktoras Tukys pagavo 34.5 colių lydeką. 

Lydeka, susigundžiusi ant kabliuko esančiu slieku, užkibo Šešta
dieni, birželio 16 dienos vakare tik prasidėjus skautų stovyk
lai. Valio Viktorai! 

Pauliaus J. Jankaus nuotrauka ir žinutė 

Birželio 29 d. ryte, Čikagoje, sulaukusi 99 metu amžiaus, mirė Hal ina 
Dilienė. A. a. H. Dilienė buvo žinoma Lietuvių reformatu bažnyčios išeivi
joje veikėja ir vadovė, generalinio superintendento Povilo Jakubėno dukra, 
kompozitoriaus Vlado Jakubėno sesuo, kun. Povilo Dilio žmona. Jos dukra 
Erika Brooks yra lietuvių reformatų išeivijoje kunigė-diakonė, aktyviai 
pasireiškia lietuviškoje visuomenėje, padeda Ziono parapijoje. Budėtuvės 
Ziono bažnyčioje sekmadienj su pamaldomis - 7 vai. v. Laidotuvių pamal
dos pirmadienj 10 vai r. 

Laidojama bus Lietuvių Tautinėse kapinėse. 

Lietuvos partizanų globos 
fondas Čikagoje 

išleido 2-rą papildytą 
Nijolės Gaškaitės 

PASIPRIEŠINIMO 
ISTORIJA 

1944-1953 metai9* 
leidimą 

Knygos sutiktuvės numatytos liepos 15 d. 12:30 vai. p.p. 
Lietuviu dailės muziejuje 

(14911127th Street, Lemont) 
Knygos sutiktuvėse kalbės buvęs partizanas Povilas Vaičekauskas. Par
tizanų eiles iš knygos skaitys Miglė Tauragytė. Įėjimas nemokamas. Visi 
kviečiami. 

„Draugo* knygynėlyje 

JAV lietuviai 
„Draugo" knygynėlyje galite 

nusipirkti biografijų žinyną „Jung
tinių Amerikos valstijų lietuviai", 
kurį 1998 metais išleido Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas. 
Jam talkino Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras Čikagoje. 

Rengėjai tikisi, kad šis leidinys 
prisidės prie mūsų tautos istorinės 
atminties papildymo. 

Žinyne aprašomi po II pasaulinio 
karo visuomenės ir profesinėje veik
loje aktyviai reiškėsi lietuviai (tie, 
kurie dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių nepateko į Bostone išleistą en
ciklopediją). 

„Leidinys iliustruotas aprašo
mųjų pateiktomis ir iš įvairių leidinių 
ar periodikos rinktomis portreti
nėmis nuotraukomis. Greta lietuvių 
jame aprašyta ir keletas kitų tauty
bių žmonių, glaudžiai susijusių su 
mūsų valstybe, jos istorija, kultūra" -
rašoma rengėjų „Paaiškinimuose". 

Žinyną sudaro 2 tomai: I apima 
A-M raidėmis prasidedančias biogra
fijas, II tomas - N-Ž. Pirmajame to

me pateikta 2,004 biografijos, 1,037 
iliustracijos. Maždaug tiek pat duo
menų yra ir antrame tome. 

Žinynas reikalingas ne tik spau
dos darbuotojams. Jis naudingas vi
siems, besidomintiems lietuvių ir 
Lietuvių Bendruomenės gyvenimu. 

Deja, gyvenimas skuba į priekį, 
daug kas keičiasi. Praėjus veik de
šimt metų nuo žodyno išleidimo lai
kas būtų pamąstyti apie naują žiny
ną, kuriame tilptų visuomenės gy
venime ir moksle pasireiškę nauji 
veikėjai. Be naujų biografijų reikėtų 
papildyti ir išėjusį žinyną, mat kei
tėsi žmonių pareigos, darbai, buvo 
gauti apdovanojimai, o ir į amžinybę 
iškeliavo daugelis aprašytųjų šiame 
žinyne. 

Žinyno kaina — kiekvienas 
tomas po 53 dol. Knygas galima įsi
gyti paštu, pridedant 9 proc. mokestį, 
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo 
kaina - 5 dol. Persiunčiant daugiau 
knygų, už kiekvieną papildomą knygą 
- 2.50 dol. mokestis. 

Paruošė L. A. 

„Draugo* knygynėlio adresas: 4545 VV. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

POEZIJOS KONKURSAS 
JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba, skatindama Amerikoje 

gyvenančių lietuvių kūrybą, skelbia poezijos konkursą.' 

Eilėraščius konkursui išsiųsti iki 2007 m. liepos 15 d., 
(pašto antspaudas neturi būti vėlesnis, nei nurodyta data). 

Eilėraščius konkursui siųsti šiuo adresu: 

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

mailto:spindulys@aol.com
mailto:vidabrazaitis@hotmail.com

