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Iki šiol Europos Parlamente nebuvo pristatyta Lietuvos pramonė.

Briuselis, birželio 23 d. (ELTA)
– Europos Parlamente (EP) Briuse-
lyje pirmąkart pristatoma Lietuvos
pramonės viena svarbiausių šakų –
aprangos ir tekstilės pramonė.

EP Pramonės, mokslinių tyrimų
ir energetikos komiteto nario Šarūno
Biručio pasiūlymu rengiama konfe-
rencija bei parodos ,,Lietuvos apran-
gos ir tekstilės pramonė” atidarymas.
Kaip pažymėjo europarlamentaras,
iki šiol EP apskritai nebuvo pristaty-
ta Lietuvos pramonė. Būta dailės, is-
torijos, fotografijos parodų. Šis pro-
jektas gimė aktyviai bendradarbiau-

jant su Lietuvos pramonininkais.
,,Tikiuosi, kad šis renginys prisi-

dės gerinant Lietuvos aprangos ir
tekstilės pramonės bei apskritai visos
pramonės įvaizdį Europos Sąjungoje
(ES). Parodos atidarymo metu ir per
visą jos veikimo laiką EP nariai, kitų
ES įstaigų atstovai, Briuselyje esan-
čių tekstilės, aprangos, odos ir avaly-
nės sričiai atstovaujančių organizaci-
jų vadovai bei kviesti įvairių šalių
verslininkai pamatys ir įvertins Lie-
tuvos aprangos bei tekstilės pramo-
nės pažangą, kūrybingumą bei suge-
bėjimą tiekti naujus, pasaulininėje

rinkoje galinčius varžytis gaminius.
Galbūt paroda tekstilininkams padės
surasti naujų rinkų arba sudomins
galimus investuotojus. Tai kartu ir
Lietuvos valstybės populiarinimas
Europoje. Parodoje bus stengiamasi
derinti pramoninę taikomąją ir me-
ninę tekstilę”, – savo sumanymo tiks-
lą atskleidė EP narys Šarūnas Birutis.

Parodos atidarymo metu, birže-
lio 24-ąją, numatyti Europos Komi-
sijos, EP atstovų pasisakymai, Lie-
tuvos aprangos ir tekstilės sąjungos
prezidento Jono Karčiausko praneši-
mas. Juose bus aptariama pramonės
ateitis, turint omenyje kasmet au-
gantį importą iš trečiųjų šalių, šio
sektoriaus paramos politika ES.

Kinijai įstojus į Pasaulio preky-
bos organizaciją, organizacijos na-
rėms leista iki 2008 m. pabaigos tai-
kyti specialias apsaugos priemones,
jei kiltų rinkos sutrikimo pavojus. ES
yra antroji stambiausia tekstilės ga-
minių ir aprangos eksportuotoja pa-
saulyje. Europarlamentaro Š. Biručio
nuomone, būtina imtis veiksmų, kad
,,atsilaikytume prieš įžūlią Kinijos
kovą” tekstilės sektoriuje.

Jau šiandien susiduriama su pi-
giomis, nekokybiškomis prekėmis iš
Kinijos. ES galioje – kruopščiai ste-
bėti prekių srautus ir taikyti specia-
lias ,,ankstyvo įspėjimo sistemas”,
taip pat nustatyti, kokios priemonės
galėtų apsaugoti Europos įmones
nuo nesąžiningos kovos pasaulinėje
rinkoje.

Lietuvoje lankosi
Nyderlandû
karalienè

Birželio 24-oji – Jonin∂s

Vilnius, birželio 23 d. (ELTA) –
Birželio 24-26 dienomis Lietuvoje
vieši Nyderlandų karalienė Beatrix.
Pirmojo apsilankymo mūsų šalyje
metu šįmet 70-metį švenčianti vieš-
nia lankysis Vilniuje, Trakuose ir
Kaune.

Didenybė vyks į Antakalnio ka-
pines padėti vainiką ant Lietuvos
laisvės gynėjų kapų. Karalienė Beat-
rix lankysis Vilniaus dailės akademi-
joje, dalyvaus iškilmingoje vakarie-
nėje Prezidentūroje. Po vakarienės
viešnia stebės muzikinį folklorinį pa-
sirodymą, skirtą Joninių šventei ir
lietuvių tradicijoms.

Nyderlandų karalienė lankysis
Vilniaus universiteto bibliotekoje,
kur susitiks su studentais. Po to ka-
ralienė Beatrix išvyks į Trakus, kur
dalyvaus diskusijoje su specialistais
apie socialinę veiklą Lietuvoje. Ka-
ralienė taip pat dalyvaus pokalbiuose
su ekonomikos specialistais, susipa-
žins su ekonomikos pokyčiais Lietu-
vai įstojus į Europos Sąjungą.

Vėliau karalienė turės galimybę
pasivaikščioti pėsčiomis po Vilniaus
senamiestį, pabendrauti su vilnie-
čiais. Vilniaus paveikslų galerijoje
karalienė Beatrix susitiks su olandų
bendruomene Lietuvoje. Vakare Na-
cionalinėje filharmonijoje Nyderlan-
dų karalienė kartu su prezidentu
klausysis garsaus fleitų kvarteto iš
Amsterdamo koncerto ir dalyvaus
karališkame pokylyje.

•Sveikatos klausimais.
(p. 2)
•Referendumas Airijoje –
nieko tokio? (p. 3)
•Telkiniuose. Dar tik tre-
ji (p. 4). Palm Beach lie-
tuvių naujienos (p. 8)
•Mintys iš prarasto Šilu-
vos miestelio (p. 5)
•Komentaras. Ar turėtų
būti Gailai gėda? (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Sibiras – mano lemtis
(1) (p. 9)
•1941-ųjų birželiui atmin-
ti (p. 10)

Vilnius, birželio 23 d. (ELTA) –
Birželio 24-oji – Rasos diena (Joni-
nės). Joninės – svarbiausia lietuvių
vasaros šventė, senovėje vadinta Ra-
sos švente, arba Kupolėmis.

Joninės švenčiamos ilgiausios

dienos ir trumpiausios nakties metu.
Tik trumpą akimirką ir tik vienoje
vietoje pasaulyje Joninių naktį žydi
paparčio žiedas, o tas, kas jį suranda,
būna ir turtingas, ir visažinis, ir lai-
mingas...

Joninės – svarbiausia lietuvių vasaros šventė. Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr.

Europos Parlamente pristatoma
Lietuvos pramonè



2 DRAUGAS, 2008 m. birželio 24 d., antradienis

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Aldona Žemaityt�
aldaze@gmail.com

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

,,DRAUGAS” informuoja,
,,DRAUGAS” formuoja;
,,DRAUGAS”: ißeivijos ir

Lietuvos jungtis;
Prenumeruokime ir skaitykime

,,DRAUGÅ”!
www.draugas.org

www.draugas.org

Rytinio sustingimo
gali ir nebūti

„Esu pensinio amžiaus. Po miego
ar ilgiau pagulėjus, sąnariai būna
kaip sustingę, sunkiai lankstosi.
Paskui ‘išsivaikštau’. Gydytoja pata-
rė vartoti gliukozamino preparatų.
Ar tikrai jie nuo to padeda?”, – klau-
sia viena skaitytoja.

Skaitytojos aprašyti negalavimai
leidžia įtarti osteoartrozę, vieną daž-
niausių sąnarių ligų. Dažniausiai ji
prasideda 40–65 metų amžiaus žmo-
nėms, nors jos užuomazgų atsiranda
jau jaunystėje ar vidutiniame amžiu-
je. Jos metu nukenčia sąnarių krem-
zlė. Ligai progresuojant, pažeidimas
gali apimti ir kitas struktūras: kau-
lus, meniskus (kelių), raiščius, greta
sąnario esančius raumenis ir kt. Liga
gali paveikti visus sąnarius, tačiau
labiausiai nukenčia kelių ir klubų
sąnariai, kuriems tenka didžiausias
krūvis. Nulemiantys veiksniai – vy-
resnis amžius, moteriška lytis, mity-
bos įpročiai (nutukimas), sąnario
trauma ar kitas mechaninis veiksnys

(monotoniškas darbas, nuolat atlie-
kant vienos amplitudės judesius).

Šiai ligai kaip tik ir būdingas
laiške minimas sąnario skausmas, ry-
tinis sustingimas (ne ilgiau nei 15–20
min.), sumažėjęs judesių skaičius ir
amplitudė, sąnario traškesys judesių
metu. Skausmą sukelia padidėjęs fizi-
nis krūvis, tačiau nejudant jis išnyks-
ta. Ligai progresuojant, skausmas
gali varginti ramybės metu ir naktį.
Sąnario struktūros pakitimai nus-
tatomi atlikus rentgenologinį tyrimą,
kartais papildomai atliekamas mag-
netinio branduolinio rezonanso to-
mografijos tyrimas.

Ligos gydymas yra sudėtinis. Jis
apima gydymą be vaistų ir su vais-
tais, kartais – chirurginį gydymą.

Gydymas be vaistų – labai
svarbi gydymo dalis

Pirmiausia, norint sumažinti
krūvį kelio ir klubo sąnariams, būti-

na kovoti su antsvoriu ir nutukimu.
Būtina pastoviai mankštintis (bet
nepersistengti). Būtini ir specialūs
pratimai, padedantys išlaikyti ir at-
statyti sąnarių judrumą. Svarbu avė-
ti patogią ar specialią avalynę, nau-
doti ortopedinius įdėklus į batus.
Veiksmingos fizioterapijos procedū-
ros. Jeigu minėti veiksniai nesumaži-
na skausmo, gydoma vaistais.

Kuo naudingas gliukozaminas?

Vieni iš tinkamų vaistų ir yra
gliukozamino preparatai. Gliukoza-
minas – medžiaga, kuri įeina į
daugelį organizmo struktūrų sudėtį,
taip pat ir į kremzlės sudėtį. Yra at-
likta tyrimų, kurie patvirtina, kad
gliukozamino preparatai mažina pa-
žeisto sąnario skausmą ir uždegimą.
Atliekami tyrimai, kurie nagrinėja jo
poveikį kremzlės struktūrai.

Labai svarbu pasirinkti tinkamą
gliukozamino preparatą. Pavyzdžiui,
įrodyta, kad kasdieninis gliukoza-
mino sulfato vartojimas duoda ge-
riausių rezultatų siekiant apsaugoti
sąnarius bei užkirsti kelią osteoartri-
to vystymuisi.

Kas lemia gliukozamino sulfato
veiksmingumą? Gliukozamino sulfa-
tas reikalingas organizmo raiščių,
sausgyslių, sąnarių ir kaulų rege-
neracijos procesams. Ši medžiaga

didina organizmo sugebėjimą pasisa-
vinti medžiagas, reikalinga sunyku-
sioms sąnarių struktūroms atstatyti.
Gliukozamino sulfatas yra natūralus
amino angliavandenis, randamas vi-
suose organizmo audiniuose ir yra
sudedamoji jungiamojo audinio dalis.
Gliukozamino sulfatas taip pat yra
biologiškai svarbi medžiaga, kuri
įeina į sąnarių ir kremzlių bei sąna-
rių vidų išklojančio audinio – sinovi-
jos sudėtį.

Kadangi gliukozamino prepara-
tai pakankamai saugūs ir beveik
neturi šalutinių poveikių, juos siūlo-
ma vartoti tiek ligos pradžioje, tiek ir
pradėjus gydytis vaistais.

Svarbu žinoti, kad šio gliukoza-
mino poveikis pasireiškia po 4–6 sa-
vaičių, todėl gydymas turėtų trukti
bent 3 mėn. be pertraukos, bet ne il-
giau kaip 6 mėn. Saugokite savo są-
narius!

Šeimos gydytoja
Elvyra Pavliukovič

,,Sveikas žmogus”
2008 m. Nr. 4

Ar oro vėdinimo įrenginiai kenkia sveikatai?
Užplūdusi labai šiltų orų banga

atnaujino šį klausimą. Vieni juos
giria, kiti – peikia. Vieni žinovai tei-
gia, kad karštomis vasaros dienomis
tai tarsi atgaiva organizmui, kiti juos
laiko galimu ligų sukėlėju. O kaip yra
iš tikrųjų? Ar karštą vasaros dieną be
baimės galima dirbti dirbtiniu būdu
vėdinamoje patalpoje, važinėti su au-
tomobilyje įjungta vėdinimo sistema
ar stengtis vengti šio komfortą tei-
kiančio įrenginio?

Už

Be abejo, vėdinimo įrenginys tik-
rai gali tapti ir alerginių bei infekci-
nių ligų priežastimi. Ant jo garintuvo
paviršiaus bei ortakiuose gali susi-
kaupti pavojingų bakterijų ir grybe-
lių, galinčių sukelti ūmines virusines
kvėpavimo takų infekcijas, bronchitą
ar net astmą. Taip pat galimas svei-
katos sutrikdymas ir dėl staigių tem-
peratūros pokyčių. Karščio ir tvanku-
mo iškankinti žmonės stengiasi
atsisėsti kuo arčiau vėdinimo įrengi-
nio, o tiesioginis oro srautas kartais
gali būti vos +8° C. Temperatūros

skirtumas sėdint po vėsaus oro srove
ir išėjus į vasaros gatves – labai dide-
lis, todėl ir susergame. Peršalti galite
net ir nebūdami prie pat vėdinimo
įrenginio. Jei lauke +300 C, o jūsų
patalpoje vos +180 C, temperatūros
skirtumas jau pernelyg didelis.

Be to, nuolat vėdinamose patal-
pose sumažėja santykinis drėgmės
kiekis ir oras pasidaro sausas. Sausas
oras neigiamai veikia odą, ji pradeda
sausėti, šerpetoti, gali parausti.

Dėl vėdinimo įrenginių išsausėjęs
oras alina ir akis, o jų ir linzių deri-
nys – dar pavojingesnis. Be to, sausas
oras turi įtakos vadinamajam sausų
akių sindromui, atsirandančiam nuo-
lat būnant patalpose, kurių oras per
sausas.

Prieš

Dėl peršalimo ligų vasarą kaltin-
ti vien vėdinimo įrenginius – netei-
singa. Jų įtaka sveikatai labai prik-
lauso nuo žmogaus užsigrūdinimo:
kuo jis labiau užsigrūdinęs, tuo ma-
žesnę įtaką turi temperatūros svyra-
vimai tarp vėdinamo ir lauko oro. Be

to, reikia stengtis nepadaryti didelio
temperatūrų skirtumų tarp lauko ir
patalpos. Tinkamiausias temperatū-
rų skirtumas – 6–8° C.

Vėdinimo įrenginiu naudojantis
protingai, galima išvengti per didelio
temperatūros svyravimo ir taip nepa-
kenkti akių bei kvėpavimo takų glei-
vinei.

Vėdinimo įrenginiu galima regu-
liuoti ne tik patalpos temperatūrą,
bet ir drėgmę atsižvelgiant į porei-
kius. Taip galima išvengti sauso oro
poveikio gleivinei, odai ir akims.

Kad vėdinimo įrenginys nekenk-
tų sveikatai, jį reikia tinkamai pri-
žiūrėti – reguliariai papildyti šaldo-
mosios medžiagos kiekį, išvalyti dul-
kes ir kitus nešvarumus iš vidinio ir
išorinio įrenginio blokų, kondensato
vamzdelio, patikrinti elektrinę įren-
ginio dalį ir darbo režimus. Tokį ap-
tarnavimą reikėtų atlikti kiekvieno
sezono pradžioje – pavasarį. Nes tik
netinkamai naudojamas vėdinimo
įrenginys gali tapti ir alerginių bei in-
fekcinių ligų priežastimi.

,,Sveikas žmogus”

Lietuvoje auga
psichologijos specialistų

paklausa

DNR testas išaiškina pavardę
Vyrai, kurie dar kūdikiai buvo

palikti tėvų, naudojasi DNR testais,
kad išsiaiškintų, kokios jų tikrosios
pavardės, paskelbė BBC. Tyrimai re-
miasi faktu, kad vyrai viena pavarde
dažnai turi genetinių panašumų.

Atlikus DNR testą, naršomos
duomenų bazės ir ieškoma panašių
rezultatų. Gauti atsakymai gali
padėti nuspėti, kokia buvo biologinio
pamestinuko tėvo pavardė. Genetinis
pėdsakas, kuris padeda atsekti tokį
ryšį, yra užkoduotas Y chromosomo-
je – iš kartos į kartą jis perduodamas
beveik nepasikeitęs, lygiai taip pat
kaip ir pavardė.

Paslauga, kuri padeda ieškoti

savo šaknų, Didžiojoje Britanijoje jau
pasinaudojo mažiausiai 30 vyrų.
„Daugėja žmonių, kurie yra įvaikinti,
kurie tikrinosi pas mus ir kurie ati-
tiko keletą asmenų su vienoda
pavarde, bet neatitiko žmonių su
kitokia pavarde. Iš to jie gali nu-
manyti, kaip besivadinančio žmogaus
ieškoti mieste, kuriame gimė”, –
aiškina tyrėjas Bennett Greenspan.

DNR testai iš Y chromosomos
gali „nuskaityti” bent 67 genetinius
ženklus. Anot B. Greenspan, įvaikin-
tiems vyrams dažnai neįmanoma
savo kilmės susekti kokiu nors kitu
keliu.

LRT

Specialistai pripažįsta, kad Lie-
tuvoje psichologų pagalbos poreikis
yra labai didelis. Šalyje veikia nema-
žai įstaigų ar pavienių asmenų, neva
teikiančių įvairias psichologines pas-
laugas. Lietuvos psichologų sąjungos
prezidentas Robertas Povilaitis sako,
kad priėmus specialų įstatymą, būtų
užtikrinama psichologinių paslaugų
kokybė. „Yra pakankamai daug žmo-
nių, kurie norėtų pasikalbėti apie
savo sunkumus. Viena vieta, kur tai
galima padaryti – psichikos sveikatos
centrai, kuriuose dirba psichologai ir
galima kreiptis pagalbos. Tačiau po-
reikis yra žymiai didesnis nei pagal-
bos pasiūla, todėl šią sritį reikia plė-
toti ”, – teigia R. Povilaitis. LRT
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Apie Obama užsienio
politikos klystkelius

ALEKSAS VITKUS

Beveik kas dieną kyla benzino kainos, o su jomis ir maisto, ir kito-
kių prekių bei paslaugų kainos. Ir kai amerikiečiai pradėjo dėl to
dejuoti ir net raginti kongresą ką nors daryti, kažkas pasiūlė, o

mūsų politikai, nieko gudresnio nesugalvodami, prieš mėnesį taip pat
nutarė patraukti OPEC (Organization of Petroleum Producing Countries)
į teismą. Praėjo mėnuo, benzino kaina kyla ir toliau, o OPEC organizaci-
ja, susidedanti iš 11 arabų kraštų ir Venesuelos, juokiasi ir toliau taip,
kaip juokėsi iš mūsų ir 1973 metais naftos embargo metu.

Iki pereitų metų vasaros kandidatas į prezidentus Barack Obama ne-
buvo niekada pareiškęs savo nuomonės apie išmintingumą ar reikalą be
jokių išankstinių sąlygų prezidentui susitikti su tokiais Amerikos „drau-
gais” kaip Irano Mahmoud Ahmadinejad, Sirijos Bashar al-Assad, Vene-
suelos Hugo Chavez, Š. Korėjos Kim Jong il ar Kubos Castro broliais. Žur-
nalistų tada netikėtai užkluptas, nepasiruošęs, Obama su tokia mintimi
sutiko ir dar pridėjo, kad prez. Bush nusistatymas to vengti, esąs ne tik
„juokingas”, bet ir „žeminanti gėda”, už kurią turėtų būti atsakingi res-
publikonų „kaubojai”.

Taip jam vieną kartą pasisakius, kelio atgal nebuvo. Užuot prisipaži-
nęs klydęs, nors taip gal būtų ir apsijuokęs, Obama nutarė savo pasisaky-
mą padaryti vieną iš savo užsienio politikos pagrindinių dogmų, kuri liko
neatšaukta iki šiandien. Prispaustas prie sienos pasiaiškinti Obama prisi-
minė, kaip 1972 m. prez. Richard Nixon, Beijing susitikęs su Kinijos va-
dovu Mao Zedong, pradėjo naują, gana sėkmingą užsienio politiką. Obama
tą Nixon žygį paminėjo kaip sėkmingos politikos su Amerikos priešais
pavyzdį, panašios į tą, kurią ves ir jis pats, nesuprasdamas, kad pirma
negu Nixon nusileido Beijing oro uoste, abiejų kraštų diplomatai dery-
bose jau buvo praleidę kelis mėnesius ir buvo gerokai suderinę stygas.

Ar Amerikos prezidentas turėtų kada nors susitikti su jos priešais?
Žymusis komentatorius Charles Krauthammer mano, kad taip, bet tik su
sąlyga, kad priešas būtų iš anksto sutikęs su bent pagrindinėmis Ame-
rikos sąlygomis. Prezidentas neveda derybų su priešų vadovais, nes nėra
dėl ko ir derėtis. Nejaugi Obama galvoja, kad Irano, Sirijos ar Kubos ir
kitų kraštų valdovai nežino ar nėra informuoti apie Amerikos sąlygas,
kaip pagerinti santykius? Krauthammer negali suprasti tokių derybų
logikos, kuriose tironiškų, nusikaltėliškų valstybių vadovai turėtų progą
susitikti su galingiausios pasaulio valstybės prezidentu ir taip iškopti į
viešumą ir tuo įgauti svorį pasaulinėje politikoje.

Obama nenusileido ir argumentavo, kad ir prezidentai FDR ir Tru-
man susitikdavo su priešais. Nejaugi jis nežino istorijos? Nei FDR, nei
HST niekada nesusitiko su ašies valstybių vadovais. Ašies, kuri vienu
metu buvo išaugusi iki keliolikos prieš sąjungininkus kariaujančių valsty-
bių, bet kurioje jau 1944 metų pabaigoje buvo belikusios tik dvi – Vokietija
ir Japonija. Jei Obama galvoja apie FDR susitikimus su Stalin karo metu
ir su Truman Potsdame jau po karo, jis turėtų žinoti, kad tuo metu Stalin
buvo JAV sąjungininkas, o ne priešas. Šaltojo karo metu Truman niekada
nesusitiko su Stalin, nei su Mao Zedong, nei su Kim Il Sung. Truman ne-
buvo kvailas.

Obama sau pavyzdžiu laiko ir JFK ir jo susitikimą su Nikita Chruš-
čiov Austrijoje 1961 m. birželį. Jaunas neprityręs prezidentas, tik ką per-
gyvenęs nesėkmingą Bay of Pigs avantiūrą, sovietų valdovui pasirodė silp-
nas ir neveiksmingas. Tuo naudodamiesi sovietai paspaudė Berlyne, pra-
dėję statyti garsiąją to miesto sieną. Netrukus į Kubą pradėjo keliauti ir
sovietų raketos, kurios vos neatvedė prie trečiojo pasaulinio karo. Ar Oba-
ma nori sekti tokiu pačiu pavyzdžiu?

Susitikimas su Ahmadinejad tik sutvirtint jo poziciją Irane ir pasau-
linėje rinkoje, taip paskatinant kitas pasaulio valstybes pagyvinti santy-
kius su Iranu. Sektų prekyba, kontraktai, diplomatinės sutartys, o tai pa-
neigtų tuos pačius Amerikos suvaržymus, kuriuos Obama sakosi pritai-
kysiąs Iranui!

Kaip kiekvienas prityręs diplomatas žino, taip vadinami viršūnių po-
sėdžiai sukelia dideles viltis kokiam nors susitarimui. O jam pasiekti rei-
kia abipusių nuolaidų. Kur Obama galvoja, kad Ahmadinejad nusileis?
Irano tariamai taikioje atominėje programoje? O kokias nuolaidas pasiū-
lytų Obama? Apleisti Libaną ar pripažinti Hamas teroristinę grupę, arba
paspausti Izraelį? Bet Obama sakosi esąs geras Izraelio draugas.

Taip savo pažadą susitikti su Amerikos priešais prezidentiniame lygy-
je pakėlęs iki naujos („change”), dar nebuvusios politinės doktrinos lygio,
Obama neranda išeities, kaip atsisakyti susitikti su Ahmadinejad – todėl
jau pradeda blaškytis savo naujausiuose pasisakymuose. Vykdydamas
rinkiminę kampaniją Oregon valstijoje gegužės mėnesį Obama pasakė,
kad palyginus su buvusia Sovietų Sąjunga, Iranas mums nesudaro didelės
grėsmės. Po savaitės, kalbėdamas Billings, Montana valstijoje, Obama
užgiedojo jau visai kitaip: „Aš jau seniai tvirtinu, kad Iranas yra mums
labai pavojingas.”

Toks blaškymasis tik leidžia manyti, jog Obama nežino, kaip elgtis, ir
taip palieka vidutinį amerikietį balsuotoją visiškoje maišatyje. Krau-
thammer tai vadina „metastazine klampyne”, kur viena klaida vienoje
vietoje nulemia klaidą kitoje, o ta kita – ir vėl kitoje.

REFERENDUMAS
AIRIJOJE –

NIEKO TOKIO?
MYKOLAS DRUNGA

Vakarų laikraščiai savo reakcija į
airių akibrokštą pasiskirstė trejopai:
pirmi to nesuprato, antri tai pavadi-
no dideliu smūgiu Europai, treti ragi-
no nesijaudinti, nes, girdi, nieko blo-
go neįvyko. Vis dėlto sunku paneigti,
kad bendras rezultatas – sąmyšis.
Pradėkime nuo paties Dublino dien-
raščio „Irish Times”. Jis vienu sykiu
pasielgė ir vienaip, ir kitaip: „Žmonės
pasisakė garsiai ir aiškiai – ir Lisa-
bonos sutartį atmetė. Dėl motyvų,
kurie tiek šalies viduje, tiek už jos
ribų, sunkiai suprantami. Airiai savo
šalies politiniam elitui ir vyriausy-
bėms kitose 26-iose Europos Sąjun-
gos valstybėse sukėlė katastrofinio
masto šoką.” Nesuvokiamumo mo-
mentą pabrėžė ir Lisabonos dien-
raštis „Diario de Noticias”: „Ironija
jau ta, kad Lisabonos sutarčiai ,ne'
pasakė kaip tik toji šalis, kuri dau-
giausia iš Europos vienijimosi proce-
so uždirbo”.

Pasak Portugalijos laikraščio,
„kitos 26-ios šalys narės negali sau
leisti būti trikdomos vieno milijono
rinkėjų, kurie dėl neaiškių priežasčių
norėjo šitaip išreikšti protestą”.

Tiesa, kai vieni laikraščiai tarėsi
nesuprantą, kodėl airiai taip pasielgė,
tai bent Slovėnijos sostinės Liublia-
nos dienraštis „Delo” rašė, jog „žalio-
sios salos gyventojai Briuseliui pasa-
kė tik tai, ką ir kiti 500 mln. europie-
čių būtų pasakę, jei tik jiems būtų
buvusi duota tokia galimybė. Esmė
yra nepasitenkinimas per greitu ir ne
iki galo permąstytu įsijungimo proce-
su. Prie to dar pridėkim skaidrumo
stoką ES institucijose bei nepasitikė-
jimą eurobiurokratija. Airijos ‘ne’
Lisabonos sutarčiai ženklina gilios
politinės krizės pradžią, kuri parei-
kalaus plataus pasisakymo dėl euro-
pietiškosios tapatybės. Tai sujauks
visą Europos Sąjungos darbotvarkę.”

Austrijos dienraštis „Salzburger
Nachrichten” pateikė kiek kitokį pa-
aiškinimą: „Airijoje daugelis žmonių
norėjo nubausti savo vyriausybę, kuri
tik prieš kelias savaites turėjo pakeis-
ti premjerą po audringų kaltinimų
dėl papirkinėjimo. Be to, prieš ES bu-
vo nukreipti kvaili melai. Tačiau ir
įžūliausi populistiniai paistalai negali
paaiškinti pralaimėjimo. Dėl to, kad
ES galų gale pasakyta ‘ne’, kalta pati
ES. Ji nesugebėjo žmonių palankiai
nuteikti dėl ateities”.

Prahos dienraščio „Lidove Novi-
ny” nuomone, „sutarties priešininkai
vykdė rimtą kampaniją ir į dėmesio
centrą iškėlė tai, ką proeuropietiška-
sis elitas norėjo užtamsinti – patį
sutarties tekstą, ypač Briuselio kom-
petencijų išplėtimą ir nutarimų įtvir-
tinimą tik šalių daugumos balsais.
Kitaip sakant, airiai sprendė, ar jie
ateityje dar beturės teisę balsuoti.”

Londono „Times” rašė, jog tai, ką
airiai atmetė, yra „variantas sutar-
ties, kurią prancūzai ir olandai atme-
tė prieš trejus metus. Airiai pagrįstai
nusprendė, jog Briuselio biurokratija,
kad ir pagerinta, tačiau pareikalautų
per didelės nacionalinio suverenumo
kainos. Tai proga premjerui G.
Brown suteikti ir Jungtinei Karalys-
tei tą referendumo galimybę, kurio ji
nusipelno.”

Anot Paryžiaus dienraščio „Figa-
ro”, ko gero, prancūzai būtų dar kar-

tą pasakę ,,’n’, – ir ne tik prancūzai,
bet ir belgai ir vokiečiai, – ‘jei tik jų
nuomonės būtų kas klausęs. Europa
kenčia nuo to, kad griovys tarp pi-
liečių lūkesčių ir politikų darbų vis
didėja. Susidaro įspūdis, kad piliečiai
ir politikai nešneka ta pačia kalba’”.
Šią nuomonę atkartojo ir kiti laikraš-
čiai, tarp jų Liubek”.

Turino dienraštis „Stampa” rašė,
„jog prieš paleisdami kakarynes dėl
Europos pabaigos, turėtume savęs
paklausti, ar Airijos balsavimas tikrai
reiškia katastrofą. Tiesa, atmestasis
reformų projektas būtų atnešęs svar-
bių pagerinimų. Tačiau ES veiks ir
toliau Nicos suarties pagrindu, kaip
tai jau buvo 2005 metais, po to, kai
Prancūzija ir Olandija referendumais
atmetė konstitucijos sutartį.” Šiai
nuomonei pritarė ir Vokietijos dien-
raštis „Welt”, ją paantrino Varšuvos
„Rzeczpospolita”. Anot pastarosios,
„Europai ir jos gyventojams dėl airių
referendumo nieko blogo neįvyko.
Nebus jokios politinės ar ekonominės
katastrofos. Galima gal apgailestauti,
kad dar reikės palaukti bendros už-
sienio politikos. Tačiau nėra priežas-
ties, kodėl Europa dabar turėtų pulti
į neviltį. Lemiamai portugalų, olandų
ar italų daugumai ES suarties liki-
mas daug mažiau svarbus, negu klau-
simas, kas pasieks Europos futbolo
čempionato finalą.”

Amsterdamo dienraščio „Trouw”
nuomone, „būtų logiška, jei airiai pri-
pažintų savo nutarimo pasekmes ir
šalis dalinai iš ES pasitrauktų. (...)
Airija galėtų dalyvauti bendrojoje
rinkoje, bet ne politinių nutarimų
procesuose”.

Pasak Kopenhagos dienraščio
„Information”, „airiai per praėjusį
dešimtmetį jau dukart tarė ‘ne’ ES
sutarčiai. Todėl yra pagrindo klausti,
o gal jie tikrai norėtų laisvesnių saitų
su Europa, kaip, pvz., norvegai arba
šveicarai? Danijos laikraštis vylėsi,
kad ‘ES gerbs airių norą turėti kito-
kią narystę’”.

Reikia radikalių sprendimų, –
rašė Vienos dienraštis „Standard”:
„nėra prasmės dar kartą taisinėti
sutarties tekstą. (...) Briuselis ir ES
valstybių vyriausybės turi pagaliau
suvokti, kad piliečiai nenori tokios
ES, kuri viską tvarko iš Briuselio. Jie
nori Sąjungos, kuri imtųsi socialinių
problemų. Todėl reikia ginčų dėl
pagrindinių principų: bus tai politinė
bendrija, ar užtenka ekonominės
sąjungos? Ar reikia toliau eiti sienų
atvėrimo ir bendros valiutos keliu?”

Dauguma Britanijos laikraščių
airių sprendimu nesipiktino, o
savaitraštis „Observer”, priešingai,
rašė kaip: „Euroskeptikai sveikina
tariamą mažojo žmogelio pergalę
prieš Europos molochą. Šiuo požiūriu
airiškasis ‘ne’ yra narsus demokrati-
jos laimėjimas prieš biurokratiją. Bet
tai visiška nesąmonė, melo ir dezin-
formacijos kratinys. Nemėgstama su-
tartis būtų pagerinusi Europos suge-
bėjimą spręsti problemas ir sumažin-
ti demokratijos deficitą. Deja, refor-
mos priešininkai sukėlė politinę dina-
miką, kuri gali vesti ne tik prie Airi-
jos, bet ir prie Jungtinės Karalystės
išstojimo iš ES.”

Galop, daugelio nuomone, airių
sprendimas sulėtins ne tik Turkijos,
bet ir Kroatijos priėmimą į ES.

LRT
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DANUTÈ BALÇIÙNIENÈ
,,Âžuoliuko” lituanistinès
mokyklos mokytoja

Smagiais vaikiškais žingsneliais
nustraksėjo jau tretieji mokslo metai
,,Ąžuoliuko’’ lituanistinėje mokyk-
lėlėje. O užbaigiant juos vaikai kartu
su mokytojomis susirinkusiems tė-
veliams ir kitiems šeimų nariams
parodė visų metų darbą – vaidinimą
,,Išdykėlis broliukas” pagal labai
gražią ir prasmingą Anatolijaus Kai-
rio pjesę ,,Du broliukai’’. Tikriausiai
nesupyks autorius, kad jo pjesę pri-
taikėme mūsų mažai mokyklėlei, nes
mums visiems šis kūrinys labai pati-
ko, o taip jau atsitiko, kad berepetuo-
jant netikėtai mokyklą paliko vienas
iš vaikų, vaidinusių broliuką, o pa-
keisti jo paprasčiausiai nebuvo kuo.

Tad tą šeštadienio rytą scenoje

buvo visi ,,Ąžuoliuko’’ mokyklos mo-
kiniai – nuo 2–3 metų mažylių iki vy-
riausio mūsų mokinio, jau 17-uosius
įpusėjusio Mindaugo. O jiems talkino
visos trys mokytojos. Tiesa, vyres-
nieji mokiniai vaidino pagrindinius
vaidmenis, mokytojos – epizodinius, o
mažieji, aprengti drugeliais ir vaba-
lėliais, galėjo scenoje būti tiek, kiek
patys to norėjo, nes juk ir tikrame
miške ar pamiškėje jie skraido ir rėp-
linėja kur jiems patinka. Ir tik moky-
tojos žinojo, kad taip vaikai pratina-
mi nebijoti scenos, kad ateityje ir ma-
žieji mokysis mintinai įvairių veikėjų
žodžius, kuriuos sklandžiai, aiškiai ir
garsiai gražia lietuvių kalba perteiks
žiūrovams.

Taip jau susiklostė, kad nuo pat
pirmųjų mokslo metų po rimtų lietu-
vių kalbos pamokų likęs laikas mo-
kykloje pagal galimybes buvo skiria-
mas žaidimams, lietuviškoms dai-
noms ir šokiams, piešimui, darbe-
liams, įvairių lietuviškų tradicijų
puoselėjimui ir pan., o šalia to vaikai
kiekvienais metais vaidino. Gal dėl
to, kad daugumai vaikų vaidinti pa-
tinka, o nuo jų tuo noru ,,užsikrečia”
ir kiti, gal todėl, kad visos trys moky-

tojos pačios ,,serga” teatru, o jau tik-
rai dėl to, kad taip vaikams lavinama
atmintis, ugdomas kūrybiškumas, o
svarbiausia – gilinami lietuvių kalbos
kalbiniai įgūdžiai, ko labiausiai reikia
kitakalbėje aplinkoje gyvenantiems
lietuvaičiams.

O kukli, bet graži mokslo metų
uždarymo šventė tęsiasi toliau.
Mokyklos vedėja Inga Balčiūnienė
paskelbia kasmet JAV LB Švietimo
tarybos organizuojamo ir Lietuvių
Fondo finansuojamo piešinių/rašinių
konkurso rezultatus ir pasidžiaugia,
kad tarp laureatų jau treti metai ir
mūsų mažytės mokyklos mokinukai.
Prizai įteikiami pirmą vietą savo
grupėje piešinių konkurse laimėju-
siam Mariui Tumasioniui ir trečią-
sias vietas – Gabrielei Gedvilaitei ir
Urtei Izdonavičiūtei. Taip pat apdo-

vanojamas trečią vietą laimėjusį
rašinį parašęs Skirmantas Balčiūnas.
Čia pat stovi ir praeitų metų laure-
atai Nojus Bartkevičius ir Mindaugas
Balčiūnas.

Ir iš visos širdies norisi padėkoti
Švietimo tarybai ir Lietuvių Fondui
ne tik už taip mums reikalingą kas-
metinę materialinę paramą, bet ir už
mūsų vaikų sugebėjimus padedančio
atskleisti konkurso organizavimą.
Pamenu, pirmaisiais mokslo metais iš
ŠT ir LF gauti pinigėliai mums buvo
didžiulis, bet malonus netikėtumas, o
po to atskriejusį pasiūlymą dalyvauti
piešinių/rašinių konkurse supratome
kaip būtinybę – juk būtų tiesiog
negražu nedalyvauti mus remiančių
organizacijų renginyje. Ir kai mūsų
didelei nuostabai jau pirmaisiais
metais laimėjome nemažai prizų,
konkursas mums tapo privalomu ir
net laukiamu. Ne dėl laimėjimų ir
prizų, o todėl, kad jis prieinamas
mūsų vaikams.

Apdovanojus laimėtojus ir išdali-
nus prizus visiems konkurso daly-
viams, pasveikinami vaikai, šven-
čiantys gimtadienius, o tada mažųjų
„Kiškučių” klasės mokytoja Giedrė
Avellino pasveikina susirinkusius su
neseniai švęsta Motinos bei Tėvo
diena, ir su tik ką praėjusia Šeimos
diena. Po salę pabyra vaikai su
gėlėmis. Žiūrovai gėlių įteikia mažie-
siems artistams ir mokytojoms.

Po šventės tėveliai ir mokytojos
susirenka aptarti praeitų mokslo
metų. Kalbamės apie pasiektus rezul-
tatus, iškilusias problemas, trūku-

mus ir, suprantama, planus atei-
nantiems mokslo metams. Išrenka-
mas tėvų komitetas, numatomi svar-
biausi darbai. Bet visa tai bus vėliau,
o dabar visų laukia išdykėlė vasara su
visais atostogų džiaugsmais ir rū-
pesčiais.

Mažosios plaštakėlės Aleksandra, Izabella ir Sofija vaidinimo metu galėjo
skraidyti kur tik panorėjusios. Giedrės Avellino nuotr.

DAR TIK TREJI

Scena iš spektaklio. Danutės Balčiūnienės nuotr.

Scena iš spektaklio ,,Išdykėlis broliukas’’. Danutės Balčiūnienės nuotr.

,,Ąžuoliuko” mokyklos vyrai.
Danutės Balčiūnienės nuotr.
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MINTYS IŠ PRARASTO
ŠILUVOS MIESTELIO 

EDMUNDAS PETRAUSKAS
London, Kanada

Esu minėjęs veikliam, jau dau-
giausia „senukų” Lietuvos patriotų
(buvusių dypukų), kurie su širdgėla
prieš 64 metus karo uragane sovie-
tiniams „išlaisvintojams” grįžtant
paliko Lietuvą, bendruomeninės „šei-
mos” vadovui, jog verta būtų jam įsi-
gyti kompiuterį, kuriame galėtų ne
tik paplūduriuoti, bet ir paskęsti
lietuviškų internetinių žinių sraute.
Paminėjau tai jam tik gero (apsi-
šviesti) norėdamas.

Plūduriuoju tame pačiame lietu-
viškame interneto paplūdime ir pats,
ne kartą „sušokuotas”, kraipydamas
galvą. Mąstydamas, ar aš su protu
dar, ar tie mano apleistos tėvynės
,,tėvynainiai” mąsto, Diev’ neduok,
lyg būtų iš beprotnamio.

Pagautas tikrovės jausmo, džiau-
giuosi negalėjęs savo bičiuliui įkalbėti
įsigyti kompiuterį. Jis taip kur kas
ilgiau išsaugos savo protinę pusiaus-
vyrą. Kam save sargdinti be reikalo?
Jau ir taip kalendoriaus lapai su-
skaičiuoti. Vis plonėja, tikintis su-
laukti dar naujo lapo.

Bet „įsijautus” reikia bandyti
bent suprasti savo „tėvynainius”:
kodėl mano gimtojoje žemelėje tokia
,,tvarka” (ar betvarkė). O galėtų ir
turėtų būti kur kas šviesesnis, bent
su pragiedruliais to „lizdelio prie
Baltijos” horizontas. 

Atrodo, nei kraštas, nei valdžios,
nei žmonės neturi kompaso, nemato
krypties. Ja mažiausiai ir rūpina-
masi. Kam kompasai, kai galima plū-
duriuoti visomis kryptimis, kad ir
nepasiekiant tikslų?! (Valdžios lig šiol
tai su pasisekimu daro: žino, seka ir
buriuoja toliau… ratu).

1944 m. rudens spalio nežinioje
dar labai laimingai, bet su gilia šird-

gėla palikę „gimtąją žemelę”, devintą
mėnesį karui pasibaigus atsikvo-
šėjome, kad esame ne tik „pabėgė-
liai”. Esame tremtiniai. Ir iki iš-
byrėjimo „po pasaulį”, po ketverių
savo namų netekties metų, jautėmės
esą tremtiniai svetimame krašte,
nematydami šviesesnio rytojaus. Sa-
vo sprendimu – tremtiniai Vaka-
ruose, kaip ir tūkstančiai ne savo
noru anksčiau Rytuose… Nenuos-
tabu, kad išvietintųjų karo metu
lietuvių stovykloje Bavarijoje gimė
Petro Palio giesmė Balio Augino jaus-
mingais žodžiais – „Tremtinio mal-
da”: „vieno tik maldauju, vieno tik
prašau… svetimoj šalelėj aš rankas
grąžau ir matau kas naktį tėviškę
sapne”. 

Bėgo metai, skriejo. Iš „tremti-
nių” tapome ateičiai pasirinktų kraš-
tų piliečiais, niekad neatsisakę savo-
sios. 40 metų kovojome, vadavome iš
sovietijos kiek tik galėjome – praras-
tus namus, „tėvynę”. Šiandien, lyg
kartotųs vėl – ,,Vilnius mūsų – o mes
rusų…” Kaip feniksas iš pelenų –
Lietuva laisva. O mes – be pilietybės
ir toliau „tremtiniai”. Be sugrąžina-
mų nuosavybių, be žalos atlyginimų,
nors ,,simboliškai, kad ir ne auto-
matiškai”. Tėvynėje per trumpą laiką
staigiai „prinokę” milijonieriai net
vengia pripažinti „tėvynę”. Tėvynė
ten, kur jų pilaitės, saulėti paplū-
dimiai, pasiekiami plieniniais spar-
nuotais „paukščiais”.

Paliksiu raudas. Yra ir šviesesnių
apmąstymų, ypač žvilgterėjus į lietu-
vių kalbą, vartojamą Lietuvos spau-
doje, internete. Čia atgauni pusiaus-
vyrą, pralinksmėji, pasijuoki. Apsi-
džiaugiau (kokia garbė lietuviams) iš
„Delfi” sužinojęs, jog kitu JAV prezi-
dentu gali būti  išrinktas ne koks ki-
tatautis/tė, o Kalifornijos ar Floridos
saulutėje parudavęs Barackas.

Plūduriavimas lietuviškame
internete

KAS PATENKA Î ,,DRAUGÂ”, O KAS NE (NR. 3)
Gegužės 14 d. ,,Draugo” laidoje

(kurios aš dar negavusi, tik radau
internete) Algis Virvytis mane stip-
rokai užpuola, kad balandžio mėnesį
(2008 m. balandžio 15 d.) pasisakiau
prieš anoniminių laiškų spausdinimą
„Drauge”. Tarp kita ko, siūlo, kad
susipažinčiau su Amerikos spaudos
kryptimis, pažiūrom ir t.t. Manau,
kad nė kiek ne mažiau už p. Virvytį
nusimanau ta tema, nes tai mano
profesinė sritis. Tik neaišku, ką ben-
dro tas turi su mano iškelta mintim,
kad Amerikos spaudos leidiniai – nuo
pačių kairiųjų iki dešniųjų bei vidurio
krypčių – anoniminių laiškų nespaus-
dina.

Kaip po pavyzdį, kodėl reikėtų
nepasirašytus laiškus spausdinti
„Drauge”, p. Virvytis nurodo  laišką,
kuriame autorius užklausė, „kaip
galima palikti savo turtą Lietuvių
Fondui.” Į šį laišką būtent atsiliepė
žmogus norėdamas žinoti, kodėl
redakcija nepaviešino pirmojo laiško
rašytojo pavardės. Kas man neaišku,
tai kodėl redakcija iš viso tą pirmąjį
laišką spausdino. Argi ji neturi Lie-
tuvių Fondo adreso bei telefono nu-
merio, kuriuos galėjo tam užklausėjui
perduoti tiesioginiai? O gal čia tik
buvo norima iškelti mintį, kad kas
nors parašytų straipsnį apie paliki-
mus?

Antrame pavyzdyje nurodo vieno
pažįstamo parašytą skelbimą (mano
pabraukta – V. M.) į laikraščius Lie-
tuvoje ir Amerikoje, ieškančio gimi-
nių, jaunystės pažįstamų, kuriame
pastarasis pateikė savo adresą ir tele-
foną. Žinoma, tuoj gavo visokiausių
atsiliepimų. Ponas Virvytis rašo,
„Tad įdomi pamoka jam ir pažįstamų
rateliui – būkit atsargūs paviešinda-

mi save.” Kažin kaip p. Virvytis mano
reikėtų gauti atsiliepimus į skelbimą?
Juk „Draugas” neturi užtenkamai
personalo nei lėšų tokiais atvejais
tarpininkauti. Gal jo pažįstamas būtų
galėjęs šiek tiek apriboti asmeninius
ryšius su atsakovais, jei būtų išsinuo-
mavęs ir nurodęs pašto dėželę. Kaip
ten bebūtų, nesuprantu, kaip galima
lyginti skelbimą su laišku redakcijai.

Taip pat p. Virvyčiui užkliuvo
mano užklausimas, kodėl „Drauge”
visai nebuvo paminėta William F.
Buckley mirtis. P. Virvytis nori žinoti,
ar W. F. Buckley „Lietuvą užstojo, ar
gynė, ar iškėlė Lietuvą nors žodeliu,
ar parašė Lietuvos naudai?” Jeigu
tokius kriterijus iš tikro redakcija
naudotų, tai kažin kaip pateko į
laikraštį Lady Bird Johnson (kurią
pompastiškai vadino Claudia Alta, jos
pačios niekada nevartotu vardu) arba
neseniai mirusio, Lietuvai tiek daug
nusipelniusio Hollywoodo režisie-
riaus Sydney Pollack nekrologai?
Atrodo, kad redakcija tuos mirčių
aprašymus perspausdina iš Lietuvos
leidinių, o daugumai jų tokia asmeny-
bė kaip W. F. Buckley visai neįdomi.
Jiems geriau patinka tokie žmonės,
kurie, kaip Amerikos bulvarinėje
spaudoje sakoma, patenka į šešto
puslapio „naujienas”, nors nenoriu
tuomi įžeisti a. a. p. Johnson.

Galų gale, p. Virvytis pasiūlė, kad
man būtų buvę pravartu išgerti šalto
vandenėlio prieš iškeliant jį taip
neigiamai nuteikusias mintis. Tačiau
kažin ar jis pats neišgėrė ko nors
stipresnio prieš sėsdamas rašyti savo
laiško.

Vida Morris
Cape Cod, MA

Ar turėtų būti Gailai gėda?
ALGIS KAZLAUSKAS

Man būna malonu paskaityti J.
Gailos apmąstymus iš Ellicott mies-
telio. Dažniausiai su išreikštomis
autoriaus nuomonėmis didele dalimi
sutinku. Ne taip buvo paskaičius jo
negailestingą kritiką generolo Kron-
kaičio paskaitai, skaitytai Vasario 16-
tos dienos proga. Visai nesutikau su
J. Gaila. Nebūtina tą dieną vien gė-
rėtis. Tinka trimituoti pavojų, kai jį
matome. Pats klausiausi generolo ir
sveikinau jo drąsą išvardyti aukštujų
valstybės pareigūnų piktnaudžia-
vimus pareigomis. Ne jis vienas šito-
kiu elgesiu nusivylęs. Girdisi daug
balsų. Ir mes patys beveik kas dieną
perskaitome širdį geliančių pavyz-
džių iš Lietuvos. Štai prezidento žo-
džiai pasakyti birželio 5 d. tarp-
tautinėje konferencijoje Vilniuje ir

išspausdinti š. m. ,,Drauge” 11 d.:
„Kur prieš 20 metų Sąjūdžio žadėta
dora, pažanga, gerovė? Ar dar įma-
nomas žmonių moralinis atgimimas,
solidarumas ar bent susikalbėjimas,
kuris visus mus sutelkė Sąjūdžio
metais.”

J. Gailai netrūksta gražbylystės.
Jo atsakymas atsargos pulkininkui
Kilikauskui remiasi šių laikų popu-
liariu pasiteisinimu: „Aš ne žmogų...
kritikavau, bet jo kalbą.” Nebojant
tokio pasisakymo, iš savo patirties ži-
nau, kad žmogus lieka lygiai tiek pat
įskaudintas.

Tiems iš mūsų, kurie sielojosi dėl
Lietuvos ir jos žmonių pavergimo, no-
risi, kad Lietuva sparčiai žengtų į tei-
sėtą ir ekonomiškai pajėgų, pasiten-
kinantį ir ramų gyvenimą. Norime,
kad šitoks gyvenimas nebūtų vien
,,išrinktųjų” nuosavybė. Mūsų nepa-

guodžia faktai, kad nelygybė ir tam-
pymasis vyksta ir senesniuose de-
mokratiniuose kraštuose. Šie turi
daugiau gėrybių tarp savęs dalintis.
Tad ir nuskriaustieji pajėgia neblogai
pragyventi. Šitai nepateisinama Lie-
tuvoje dabartinėmis ekonominėmis
sąlygomis. Ką tik išsivadavus iš oku-
panto daug daugiau broliškumo tiki-
masi iš savo tautiečių.

Bet kokie yra tie, kurie sudaro
valdančiųjų daugumą dabartinėje
Lietuvoje? Taip, kaip ir kitose demo-
kratinėse valstybėse, tie, kurie valdo
turtą, didele dalimi valdo ir krašto
valdžią, nes rinkimai vis reikalauja
didelių piniginių  išlaidų. Tad ir vals-
tybės tikslai ir kryptis atspindi turto
valdytojų moralę ir ateities supra-
timą. O Lietuvoje daugiausia tebėra
įsitvirtinę į savo rankas kapitalą su-
šlavę buvę okupacinės valdžios va-
dovai ir prisitaikėliai. Tad apie jų mo-
ralę ir patriotizmą nėra ko kalbėti.

Gaila, kad daugiau iš užsienyje

gyvenančiųjų ir patriotiškai nusitei-
kusių negrįžo Lietuvon perimti val-
dyti ekonomiką. Tuomet turtas buvo
dalinamas už mažiau nei dešimtadalį
vertės. Šiandien valstybės valdyme
būtų galėję jų idealai atsispindėti.

O dabar, kaip gi mes čia toli  gy-
vendami galime bepaveikti Lietuvos
kelią? Gal nedaug. Bet bent šiek tiek.
Galime tokias progas kaip Vasario 16-
toji panaudoti nedorai besielgiančius
sugėdinti. Galime viešai pasisakyti
prieš ydas. Galime lyg sąžinės balsas
aidėti. Kai kurie iš mūsų, kurie suge-
ba, gali stengtis ir į ekonomiką įsi-
brauti. Ir vėliau kitaip negu „anie”
elgtis. Yra valdžioje, nors ir mažes-
niais skaičiais, patriotiškai nusi-
tekusių žmonių. Galime stengtis
jiems pagelbėti. Gal vis daugės dores-
nių žmonių prie valstybės ir eko-
nomikos vairo. Ir gal nespės šone ty-
kanti didvalstybė Lietuvą užgrobti,
jai nesuspėjus savyje sustiprėti.

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

,,DRAUGAS” informuoja, ,,DRAUGAS” formuoja; ,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 
,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas!
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Lietuvos padètis tarp
Baltijos šaliû geriausia �

Vilnius, birželio 23 d. (BNS) –
Klaipėdietės Luisos Rinau byla pa-
teks į Europos teismų istoriją. Mano-
ma, kad lietuvės Ingos Rinau ir jos
buvusio vyro vokiečio Michael kova
dėl vaiko gali turėti rimtų padarinių
Europos Sąjungos (ES) teisinei siste-
mai.

Šį ketvirtadienį teismų procesas
persikelia į Liuksemburgą. Čia Eu-
ropos bendrijų teisingumo teismas
(EBTT) Lietuvos aukščiausiojo teis-
mo prašymu turėtų priimti sprendi-
mą, išaiškinantį, ar Lietuvos teismas
turi pripažinti Vokietijos teismo
sprendimą dėl L. Rinau grąžinimo tė-
vui į Vokietiją.

Tai bene pirmasis atvejis Euro-
pos Sąjungos istorijoje, kai viena ben-
drijos šalis atsisako vykdyti kitos
Bendrijos šalies galutinį teismo
sprendimą. Be to, iki šiol bendrijos
šalių teismai nepersvarstydavo kitos
šalies teismo sprendimo. Būsimas
EBTT sprendimas gali turėti milži-
niškų padarinių, todėl ir ES šalių su-
sidomėjimas šia byla yra itin didelis.

Šia išskirtine byla susidomėjo
dar kelios Europos šalys – Vokietija,
Nyderlandai, Didžioji Britanija. Jos
EBTT taip pat išdėstė savo oficialią
nuomonę.

Nors pats teismo procesas vyks
ketvirtadienį, sprendimas bus pas-

kelbtas po mėnesio. EBTT sprendi-
mas bus privalomas vykdyti. Šiame
teismo posėdyje dalyvaus Luisos tėvo
Michael, kuris siekia susigrąžinti
dukterį, advokatas, vaiko motinos In-
gos Rinau advokatas, generalinis ad-
vokatas ir mūsų šalies teismo atsto-
vas. Lietuvos atstovas aiškinsis, ar
Luisos motinos šalis turi teisę pers-
varstyti Vokietijos teismo sprendimą.
Sprendimą priims penkių teisėjų ko-
legija, kurioje nebus Lietuvos atstovo.

Ši istorija prasidėjo dar 2006 me-
tais, kai Lietuvos pilietė Inga Rinau,
susituokusi su Vokietijos piliečiu Mi-
chael Rinau ir susilaukusi dukters
Luisos, nusprendė skirtis. Skyrybų
procesas vyko Vokietijoje. Ten teismo
sprendimas I. Rinau buvo negailes-
tingas: dukters globa atitenka tėvui
ir ji turi gyventi Vokietijoje. Tačiau I.
Rinau su dukterimi išvyko į Lietuvą
ir nebegrįžo.

Oficialiai tai vadinama vaiko
pagrobimu. Dėl Luisos grąžinimo į
Vokietiją Lietuvoje buvo sulaužyta
daugybė iečių – teismų sprendimai
buvo naikinami ir vėl priimami, į ko-
vą įsitraukė policija, antstoliai, vi-
suomenė, žiniasklaida. Triukšmas
kiek aprimo praėjusių metų gegužės
21 dieną, kai Aukščiausiasis teismas
laikinai sustabdė grąžinimo proce-
dūros vykdymą ir kreipėsi į EBTT.

Vilnius, 2008 m. birželio 23 d. (ELTA) – Lietuvos dailės muziejaus padaliny-
je – Taikomosios dailės muziejuje – atidaryta paroda, skirta pirmajai operai Lietu-
voje ,,Elenos pagrobimas. Vilnius, 1636”.             Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Gedimino kalno papėdėje buvo uždegta Olimpinės dienos ugnis.              Eltos nuotr.  

Premjeras dèl eurokomisarès
kritikos kreipsis î EK

L. Rinau byla pateks �
î Europos teismû� istorijâ�

Saragosa/Vilnius, birželio 23 d.
(ELTA) – Lietuvos ministras pirmi-
ninkas Gediminas Kirkilas, su darbo
vizitu viešintis Saragosoje, Ispanijos
Karalystėje, pirmadienį susitiko su
Europos Komisijos komisaru, atsa-
kingu už ekonomikos ir pinigų politi-
ką, Joaquin Almunia.

Komisaras J. Almunia, vertinda-
mas ekonominę padėtį Baltijos šaly-
se, sakė, jog Lietuvos rodikliai yra ge-
riausi ir teikia daug vilties, kad ,,eko-
nomikos nusileidimas bus švelnus”,
palyginti su Latvija ir Estija. Komi-
saro nuomone, neblogą Lietuvos eko-
nomikos ateitį liudija ir didėjantis
sugrįžtančių emigrantų skaičius.

Ministras pirmininkas su komi-
saru, atsakingu už ekonomikos ir pi-
nigų politiką, taip pat aptarė dideles

maisto ir energetinių išteklių kainas
pasaulio rinkose. Ministro pirmi-
ninko G. Kirkilo nuomone, importuo-
jamo iš vieno šaltinio dujų kainų kili-
mas stipriai veikia infliacijos rodik-
lius Lietuvoje ir pabrėžė, kad, nepai-
sant artėjančių Seimo rinkimų, Lie-
tuva laikysis finansinės tvarkos. G.
Kirkilas dar kartą priminė energeti-
nio saugumo padėtį, kuri Lietuvoje
susidarys uždarius Ignalinos atominę
elektrinę.

Ministras pirmininkas taip pat
su J. Almunia aptarė Europos Sąjun-
gos ir Rusijos santykius prieš šį mė-
nesį įvyksiantį ES ir Rusijos viršūnių
susitikimą.

Saragosoje vykstančioje pasauli-
nėje parodoje ,,EXPO Zaragoza 2008”
pirmadienį prasidėjo Lietuvos diena. 

Vilniuje surengta Olimpinès 
dienos šventè�

Vilnius, birželio 20 d. (BNS) –
Premjeras Gediminas Kirkilas teigia,
kad dėl eurokomisarės Dalios Gry-
bauskaitės kritikos jis kreipsis į Eu-
ropos Komisijos (EK) pirmininką
Jose Manuel Barroso.

,,Aš kreipsiuos į J. M. Barosso
laišku ir paklausiu, ar iš tiesų yra to-
kia tradicija EK, kad šalies komisaras
atvažiuoja į šalį ir ją kritikuoja”,  –
sakė premjeras. Jis pažymėjo, kad į
Vilnių atvykusios D. Grybauskaitės
išsakyta kritika Vyriausybei yra poli-
tikavimas, ,,kurį ji tęsia tam, kad už-
dengtų savo pačios neveiklumą ko-
misijoje, kurioje ji nieko nenuveikė
Lietuvos naudai”.

D. Grybauskaitė kritiškai vertina
Lietuvos ekonomikos padėtį bei fi-
nansinę veiklą. Pasak jos, padėtis su-
dėtinga visame pasaulyje, nes šiuo
metu tarptautinė bendruomenė iš-
gyvena maisto, kuro bei visų energe-
tikos išteklių kainų šuolį, taip pat –
finansinio sektoriaus krizę.

,,Turime labai sudėtingą bendrą
padėtį, ji būtų sudėtinga bet kuriai
Vyriausybei. tuo labiau Vyriausybei,
kuri dirba ikirinkiminiu laiku, kuri
vis dėl to yra mažumos Vyriausybė.
Na, ir trečias dalykas, yra asmeny-
bės, profesionalumas ir politinė valia.
Daugiau komentuoti nenorėčiau,” –
penktadienį sakė eurokomisarė.

Ji pridūrė, jog su ministrų kabi-
netu yra nuolat bendraujama, tačiau
leido suprasti, jog bendravimas nėra
puikus. ,,Vyriausybei yra sakoma
daug daugiau, negu girdite jūs šian-
dien. Jūs puikiai suprantate, kad pir-
ma dirbame su Vyriausybėmis ir tik

paskui pradedame kalbėti viešai. Jau
kai išeini viešai, reiškia, yra nekas”, –
nusivylimo neslėpė pareigūnė.

Anot D. Grybauskaitės, ,,puota
maro metu” tik didėja, nes ministrų
kabinetas nesiėmė ir nesiima jokių
priemonių, kad sumažintų bendros
padėties pasekmes. Eurokomisarė
pabrėžė, kad pagrindinės priemonės,
kuriomis Vyriausybė turėjo galimy-
bių suvaldyti augančią infliaciją, yra
pačios Vyriausybės išlaidų mažini-
mas, biudžeto sutvarkymas ir visų iš-
laidų peržiūrėjimas.

Eurokomisarė patvirtino, jog EK
numato Lietuvos infliacijos augimą
dar kelerius metus. ,,Europos Komi-
sija tai dabar numato iš tiesų, dabar
skaičių nenorėčiau minėti, bet inflia-
cinė grėsmė arba infliacijos augimas
dar išliks keletą metų ”, – teigė EK
narė.

Tuo tarpu kalbėdama apie struk-
tūrinių fondų lėšų įsisavinimą, euro-
komisarė buvo nusiteikusi viltingiau.
Jos teigimu, praėjusiais metais para-
mos įsisavinimas smarkiai pagerėjo,
ir šiuo metu Lietuva jau yra įsisavi-
nusi 79 proc. visų lėšų. Dar 21 proc. ji
turi įsisavinti per likusį pusmetį. Tuo
metu aplinkosaugos sektoriuje, pasak
jos, tempai kiek lėtesni, bet šie pro-
jektai gali būti vykdomi iki 2010 m

Kritikos eurokomisarė išsakė ir
Lietuvos Seimui, kuris esą pernelyg
vangiai bendrauja su Europos Komi-
sija. D. Grybauskaitės teigimu, per
praėjusius metus Lietuvos Seimas
EK pateikė tik tris paklausimus, tuo
metu kitų valstybių parlamentai su
EK bendrauja kur kas daugiau.

Vilnius, birželio 23 d. (ELTA) –
Šeštadienį Vilniuje jubiliejinį 20-ąjį
kartą surengta Olimpinės dienos šven-
tė, skirta Tarptautinio olimpinio ko-
miteto (IOC) įkūrimui pažymėti.

Lietuviškos olimpinės mylios
(1988 m.) bėgime dalyvavo 730, o 10
km bėgime – 139 bėgikai. Visi įveiku-
sieji šias atkarpas gavo tradicinius Lie-
tuvos tautinio olimpinio komiteto
(LTOK) ,,Olimpinės dienos” marški-
nėlius.

Pagrindiniame varžybiniame 10
km bėgime nugalėtojais tapo šiaulietė
Rasa Drazdauskaitė ir pakruojietis
Marius Diliūnas. Beijing olimpinėse
žaidynėse dalyvausianti R. Drazdaus-
kaitė atkarpą įveikė per 35 min. 13
sek. M. Diliūnas nuotolį įveikė per 31

min. 56 sek. Nugalėtojams atiteko po
500 litų. Rėmėjų prizais buvo apdova-
noti po dešimt greičiausių vyrų ir mo-
terų varžybų dalyvių.

Šeštadienį Gedimino kalno papė-
dėje buvo uždegta Olimpinės dienos
ugnis, kurią iki ,,Vingio” stadiono nešė
Lietuvos olimpiečiai. Be bėgimų, šešta-
dienį Vilniuje dar vyko įvairūs sporto
renginiai – meninės ir sportinės gim-
nastikos dalyvių pasirodymai, didžiųjų
šachmatų turnyras, mažojo futbolo,
žmonių su negalia orientavimosi spor-
to varžybos, irklavimo regata, lanki-
ninkų, žolės riedulio varžybos, baudų
metimo konkursas, smiginio, paplūdi-
mio tinklinio varžybos ir kitų sporto
šakų varžybos. 
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

A. Lukašenka ir D. Medvedev –
prieš istorijos peržiùrèjimâ�

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI šešta-

dienį paskyrė monsinjorą Fouad
Twal Jeruzalės lotynų patriarchu, to-
kios yra Izraelio ir Palestinos katali-
kų arkivyskupo pareigos, pranešė Va-
tikanas. F. Twal buvo ankstesnio pat-
riarcho emerito Michael Sabbah pa-
dėjėjas. M. Sabbah, būdamas 75-erių,
atsistatydino ir įvardijo savo įpėdinį
ganytojiškame laiške kovo mėnesį.
Iškilmės, skirtos naujojo Jeruzalės
lotynų patriarcho paskyrimui, Jeru-
zalėje įvyks sekmadienį.

MANILA
Po viesulo ,,Fengshen” Filipinuo-

se nustatyta, jog žuvo ar dingo maž-
daug 598 žmonės, pirmadienį, smar-
kiai padidindami dingusiųjų skaičių,
pranešė Raudonasis Kryžius ir civili-
nės gynybos pareigūnai. Žemės nuoš-
liaužos, staigūs potvyniai ir tai, kad
nuskendo dešimtys žvejybos laivų,
pareikalavo mažiausiai 224 žmonių
gyvybių, dar 374 žmonės šiuo metu
laikomi dingusiais. Daugiausiai aukų
yra centriniuose šalies rajonuose, ku-
rie labiausiai nukentėjo nuo viesulo.

LHASA
Per paskutinį olimpinio deglo ne-

šimo iškilmes, kurios šeštadienį buvo
surengtos Tibeto sostinėje, imtasi
griežtų saugumo priemonių, prisime-
nant prieš tris mėnesius kilusius
žmonių aukų pareikalavusius nera-
mumus prieš Kinijos valdymą. Ko-
votojų už žmogaus teises organizaci-
jos pasmerkė šį renginį. Kruopščiai
atrinkti žiūrovai sveikino deglą Lha-
sa nešusių bėgikų estafetę, kuri bai-
gėsi priešais Potalos rūmus, buvusią
ištremtojo Tibeto vadovo Dalai La-
mos pagrindinę buvimo vietą. Suka-
rintos policijos pajėgos atidžiai ste-
bėjo renginį gatvėse ir iš aplinkinių
pastatų. Kruopščiai surežisuotas ren-
ginys baigėsi be įvykių, tačiau jis vy-
ko kiek trumpiau, negu buvo numa-
tyta.

TEHERANAS
Iranas pirmadienį sakė, kad jį

padrąsino bendri dalykai jo ir 6 įta-
kingų valstybių pasiūlymuose dėl
ginčo branduoliniu klausimu spren-
dimo, tačiau dar kartą atmetė bet ko-
kius raginimus sustabdyti urano sod-
rinimą. Užsienio reikalų ministerijos
atstovas Mohammad Ali Hosseini sa-
kė, jog Teheranas nagrinėja ekono-
minius ir kitokius pasiūlymus, ku-
riuos pateikė JAV, Rusija, Kinija, Di-
džioji Britanija, Vokietija ir Prancū-
zija. Šios šalys mėgina įtikinti Iraną
sustabdyti veiklą, kurios tikslas, kaip
įtaria Vakarai, yra branduolinių gin-
klų gamyba. Tačiau atstovas nenu-
rodė, kada Iranas atsakys į šiuos pa-
siūlymus, kuriuos Teheranui birželio
14 d. įteikė Europos Sąjungos (ES)
užsienio politikos vadovas Javier So-
lana.

WASHINGTON, DC 
Hillary Clinton prisijungs prie

buvusio savo varžovo renkant De-
mokratų partijos kandidatą į JAV
prezidento vietą Barack Obama bir-
želio 27 dieną, pranešė B. Obama pa-
dėjėjai. Daugiau šis pranešimas nede-
talizuojamas. Abu kandidatai viešai
pasirodys kartu pirmą kartą nuo bir-
želio 3 d., kai B. Obama nugalėjo pir-
miniuose rinkimuose. H. Clinton pa-
sitraukė iš varžybų birželio 7 d., pa-
reiškusi, kad ji dės visas pastangas,
jog B. Obama lapkritį būtų išrinktas
prezidentu.

ADIS ABEBA
Afrikos sąjungos (AS) komisijos

pirmininkas Jean Ping pirmadienį
sakė, kad rinkimų padėtis Zimbab-
vėje kelia rimtą susirūpinimą ir kad
AS pradėjo konsultacijas dėl to, ko-
kių veiksmų reikėtų imtis. Jean Ping
pareiškime sakoma, kad jis atidžiai
stebi įvykius Zimbabvėje, įskaitant
opozicijos vadovo Morgan Tsvangirai
sprendimą nedalyvauti antrajame
rinkimų rate, kuris turi įvykti penk-
tadienį. Zimbabvės prezidentas R.
Mugabe dėl rinkimus temdančių ne-
ramumų kaltina opoziciją.

EUROPA

AZIJA

Nicolas Sarkozy skelbia
draugystê su Izraeliu

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

Tel Avivas, birželio 23 d. (BNS)
– Prancūzijos prezidentas Nicolas
Sarkozy sekmadienį pradėdamas tri-
jų dienų apsilankymą Izraelyje kal-
bėjo apie draugystę su žydų valstybe,
tačiau taip pat sakė, kad jos saugu-
mas priklauso nuo Palestinos valsty-
bės sukūrimo.

„Visada buvau Izraelio draugas”,
– sakė N. Sarkozy atskridęs į Ben Gu-
rion oro uostą netoli Tel Avivo. Tai
pirmasis Prancūzijos prezidento apsi-
lankymas Izraelyje per beveik 12 me-
tų.

„Esu labiau nei bet kada įsitiki-
nęs, kad Izraelio saugumas tikrai gali
būti užtikrintas antros valstybės –
Palestinos valstybės – gimimu”, – sa-
kė N. Sarkozy, kuris taip pat apsilan-
kys okupuotame Vakarų Krante.

Jis išreiškė įsitikinimą, kad Iz-
raelio ir palestiniečių taikos susitari-
mas gali būti pasiektas artimoje atei-
tyje. „Šis susitarimas leis abiem tau-
toms gyventi saugiai”, – pažymėjo
prezidentas.

N. Sarkozy ir jo žmoną, buvusią
manekenę Carla Bruni-Sarkozy, pasi-
tiko Izraelio prezidentas Shimon Pe-
res, premjeras Ehud Olmert ir garbės
sargyba. Pasak E. Olmert, N. Sarkozy
apsilankymas įrodo Prancūzijos pre-
zidento paramą žydams ir Izraeliui.

„Per mūsų derybas pastebėjau
jumyse gerą Izraelio saugumo porei-
kių ir tų iššūkių, su kuriais jis turi
susidurti, supratimą“, – sakė E. Ol-
mert.

Per susitikimą su Sh. Peres N.
Sarkozy paragino Izraelį „surizikuoti
dėl taikos”. „Rizika dėl taikos – jos
reikia imtis tuoj pat. Laukti rytojaus
dar rizikingiau... Šiame regione buvo
pernelyg daug kančių. Kokia prasmė
laukti metų metus, mirčių, mirčių ir
dar daugiau mirčių?” – sakė jis.

Pirmadienį N. Sarkozy kreipėsi į
Izraelio parlamentą – Knesetą, o ant-
radienį planuoja nuvykti į Vakarų
Kranto Betliejaus miestą susitikti su
palestiniečių prezidentu Mahmud
Abbas.

Brestas, birželio 23 d. (ELTA) –
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev sekmadienį atvyko į Vakarų Bal-
tarusiją derėtis su šalies vadovu Alek-
sandr Lukašenka ir daugiausiai dė-
mesio, kaip pranešama, skirs bendra-
darbiavimui energetikos srityje.

Maskvos ir Minsko santykiai
pablogėjo 2006 m. pabaigoje, po to,
kai Rusija staiga panoro padidinti
gamtinių dujų kainą, nors iki tol Bal-
tarusijai buvo taikomos palankios
specialios kainos, kurios buvo tam
tikra parama diktatoriumi Vakaruose
laikomo A. Lukašenka režimui.

Rusijos ir Baltarusijos preziden-
tai, susitikę Bresto mieste, patvirti-
no, kad Maskva ir Minskas yra stra-
teginiai partneriai ir nepaminėjo jo-
kių nesutarimų tarp šių dviejų vals-
tybių, praneša BBC.

Dmitrij Medvedev ir Aleksandr
Lukašenka pasirašė bendrą dekla-
raciją, kurioje jie nuteisė bandymus
peržiūrėti ir politizuoti Antrojo pa-
saulinio karo rezultatus.

,,Pagrįsti moksliniai ginčai turė-
tų būti atsvara priešrinkiminiam po-

litizuotam požiūriui. Tik tokiu pag-
rindu Europa gali pasimokyti iš savo
nelengvos istorijos ir išvengti tragiš-
kų praeities klaidų kartojimo”, – sa-
koma dokumente, pasirašytame per
susitikimą Breste.

Šis dokumentas buvo priimtas
praėjus mažiau nei savaitei po to, kai
Lietuvos parlamentas papildė Susi-
rinkimų įstatymą ir uždraudė Lietu-
voje vykstančiuose susirinkimuose
naudoti nacistinę ir komunistinę
simboliką, kuri būtų suprantama
kaip pritarimo ženklas nacistiniams
ar komunistiniams okupaciniams re-
žimams. Šis įstatymas sukėlė didelį
atgarsį Maskvoje.

Maskvos nepasitekinimą taip pat
kelia Baltijos šalių ir Ukrainos kalbos
apie tai, kad karo metais jos kentėjo
ir nuo nacistų, ir nuo sovietinės val-
džios.

,,Ši Rusijos–Baltarusijos deklara-
cija parodo reakciją į Baltijos šalių ir
Ukrainos veiksmus”, – ,,Reuters”
naujienų agentūra cituoja Kremliaus
atstovą. 

AFRIKA

„Visada buvau Izraelio draugas”, – sakė N. Sarkozy lankydamasis šioje šalyje.
Reuters nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
XII eilinė savaitė

Dievas mumyse
(Mons. Adolfo Grušo pamąstymas)

Nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepa-
sidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į
ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali
užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pra-
gare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš jų
nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti.
Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių. Kas išpažins mane žmonių
akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins
manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdo-
je (Mt 10, 26-33).

Nebijokite! – sako Jėzus apašta-
lams. Nebijokite nieko: nei žmonių,
nei daiktų. Bijokite Dievo.

Dievo turime bijoti ne todėl, kad
Jis turi galią mus nubausti amžina
bausme. Net sakyčiau, kad jeigu kas
nors Dievo bijo tik dėl pragaro, kuria-
me gali atsidurti, toks žmogus jau yra
,,praradęs” Dievą, netekęs tikro san-
tykiu su Dievu, nes žmogų su savo
Kūrėju patikimai sujungia tik pasiti-
kėjimas ir meilė. Dievas nieko neketi-
na gąsdinti bausmėmis. Kita vertus,
Dievas rūpinasi kiekvienu plauku ant
žmogaus galvos, todėl, atrodo, negali
leisti, kad visas žmogus pražūtų am-
žinoje ugnyje. Jis rūpinasi pora žvirb-
lių, tad, kaip mes manome, jis tikrai
neapleis savo vaikų, nors jų elgesys ir
nėra pats tinkamiausias.

Tikrai, ne dėl šių dalykų reikia
bijoti Dievo. Tenka bijoti, kad Vieš-
pats mums patikės tokią pasiuntiny-
bę pasaulyje, kuri įstums į nuolatinį
pavojų, kad Dievas, nuolat sakantis:
,,Nebijokite”, tuo pat metu lieps išlik-
ti ištikimiems tikrai ne pačiose ra-
miausiose situacijose. Jis ragina nebi-
joti, o vėliau, norėdami likti ištiki-
mais Evangelijai, esame priversti
nuolat išsigąsti tų, kurie mūsų ne-
kenčia.

Kur mums pasisemti drąsos tose
gyvenimo situacijose, kuomet jau-
čiame, jog Dievas susilaiko ir nedaro
stebuklų, kad mus išvaduotų, kad
nepasistengia pašalinti sunkumų, su

kuriais susiduriame gyvenimo kelyje?
Manyčiau, kad atsakymą galime rasti
šiame, šiek tiek iš pirmo žvilgsnio ne-
aiškiame šio sekmadienio Evangelijos
ištraukos sakinyje: Argi ne du žvirb-
liai parduodami už skatiką? Ir vis
dėlto nė vienas jų nekrenta žemėn be
jūsų Tėvo valios. Visa tai iš esmės kei-
čia situaciją.

Apaštalas, nepaisant persekioji-
mų, pasipriešinimo ir paniekos, iš-
laiko pasitikėjimą, ramybę, ryžtą ir
drąsą todėl, kad žino, jog į visa tai, ką
jis veikia, yra įsijungęs Dievas. Die-
vas yra su mumis mūsų sunkumuose
ir nemalonumuose, su kuriais susi-
duriame, gyvendami pagal Evange-
liją. Tiesa, mes pageidautume, kad
Dievas būtų mūsų skydas, žaibolai-
dis, slėptuvė, priedanga, kuri sugertų
visus smūgius, kad niekas net ne-
įbrėžtų mūsų odos. Tačiau Dievas yra
mumyse. Jis priima visus smūgius,
tačiau tai daro iš vidaus.

Mes norėtume, kad tikėjimas
mus apgaubtų iš išorės, tuo tarpu ti-
kėjimas mus verčia išeiti į išorę. Ta-
čiau turime nuolat prisiminti, kad
kartu su mumis eina ir Dievas. Tikė-
jimas liepia mums atgręžti veidą vi-
sokiems pavojams, tačiau per tikėji-
mą į mūsų gyvenimą įeina ir Dievo
buvimas. Atrodo, kad tai ir yra pats
svarbiausias dalykas. Mes tada tikrai
galime nebijoti.

,,Vatikano radijas”

PALM BEACH, FL

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

LB Palm Beach apylinkei
vadovaus tie patys

Sekmadienį, gegužės 4 d., iškart
po pamaldų, Gražinos ir Jono Stan-
kūnų erdviuose namuose po ilgokos
pertraukos įvyko Lietuvių Bendruo-
menės Palm Beach apylinkės narių
visuotinis susirinkimas. Nors susirin-
ko ne toks gausus dalyvių būrys, tik-
tai 34 nariai, tačiau renginys praėjo
sklandžiai ir sėkmingai. Sueigoje da-
lyvavo ir pusė tuzino trečiabangių.

Beveik dvi valandas susirinku-
sieji aktyviai dalyvavo susirinkime,
vadovaujant apylinkės pirmininkui
Kęstučiui Miklui, sekretoriaujant Re-
ginai Greičiuvienei. Balsams skai-
čiuoti buvo išrinkti 3 nariai.

Buvo išklausytas išsamus pirmi-
ninko pranešimas apie apylinkės
veiklą per praėjusius dvejus metus,
perskaityta iždininkės Ramutės Ži-
bienės ataskaita apie 2007 m. apylin-
kės iždo pajamas ir išlaidas. 2007 m.
gruodžio 31 d. buvo 8,569 dol. Šios
pajamos gautos daugiausia iš apy-
linkės surengtų gegužinių bei kitų
renginių. Po revizijos komisijos atas-
kaitos apie puikų iždo tvarkymą pra-
sidėjo diskusijos dėl padarytų prane-
šimų.

Buvo pasiūlyta ir buvo priimtas
nutarimas dėl pastatyto Lietuvos
Laisvės paminklo geresnės priežiūros
Royal Palm Memorial Gardens kapi-
nėse, aptartos galimybės jį perkelti į
geresnę vietą Juno Beach mieste.
Ypatingai daug diskusijų kilo dėl su-
mažėjusio ir vis dar sparčiai mažė-
jančio narių skaičiaus. Svarstytos
įvairios „trečiabangių”, jaunosios
kartos įtraukimo į apylinkės veiklą
galimybės. Nutarta, jog apylinkės
tęstinumui išlaikyti turėtų būti su-
šauktas specialus apylinkės narių su-
sirinkimas rudeniop, sukviečiant į jį
ir „trečiabangius”. Inga ir Laimutis
Baniotai tam susirinkimui gerano-
riškai pasiūlė savo namus, esančius
netoliese, Lake Worth mieste. Aptar-
tas ir šios apylinkės narių Bendruo-
menės solidarumo mokesčio klausi-
mas. Nors tai ir  savanoriškas mokes-
tis, tačiau jis yra būtinas LB vado-
vaujantiems organans išlaikyti. Palm
Beach šis klausimas yra opus. Šio su-
sirinkimo metu buvo renkamas
minėtas mokestis,  buvo surinkta tik
115 dol. Visi turėtų žinoti, kad tik 35
proc. šio mokesčio lieka apylinkės
ižde. Apygardos valdybai siunčiama
20 proc. surinktų lėšų, JAV LB
Krašto valdybai – 30 proc., PLB val-
dybai per Krašto valdybą – 15 proc.
Pirmininkas nusiskundė, kad nėra
lengva ir biuletenio leidyba, nes
pagalbininkų jo administravimui iki
šiol dar neatsirado. Išlaidos taip pat
pakilo ir nėra kito kelio, kaip tik nuo

rudens nutraukti leidinio siuntimą
tiems skaitytojams, kurie per pas-
taruosius trejus metus neparėmė jo
leidybos.

Pagal darbotvarkę buvo numa-
tyti nauji narių rinkimai į apylinkės
valdybą. Buvo pasiūlyta dabar esan-
čius valdybos narius palikti ir leisti
jiems toliau dirbti savo pareigose.
Tokiu būdu dalyvių plojimu buvo
patvirtinta dabartinė apylinkės val-
dyba kurią sudaro: Kęstutis K. Mik-
las – pirmininkas, Vladas Barius –
vicepirmininkas, Jūratė Miklienė –
sekretorė, Ramutė Žibienė – iždinin-
kė, Regina Lagūnienė, Jūratė Bar-
kauskaitė-Meister ir Laimutis  Ba-
niota – ryšiams su „trečiabangiais”
palaikyti ir renginiams organizuoti.
Tuo pačiu buvo perrinkta ir apy-
linkės revizijos komisija, į kurią
įeina: Algis Augūnas, Elena Damijo-
naitienė ir Vandelinas Domanskis.

Po oficialiosios susirinkimo da-
lies ir pirmininko padėkos žodžio,
susirinkusieji dar kurį laiką galėjo
tarpusavyje bendrauti, vaišinami šei-
mininkų Stankūnų.

Palm Beach lituanistinės
mokyklėlės mokiniams ir 
mokytojams – atostogos

Šeštadienį, gegužės 17 d., 10 val.
ryto Lietuvos Garbės konsulato pa-
talpose įvyko Palm  Beach lituanis-
tinės mokyklėlės 2007/2008 mokslo
metų užbaigimo šventė. Ji  prasidėjo
motinų ir močiučių pagerbimu. De-
vyni mokinukai iš eilės savo mamy-
tėms padeklamavo po eilėraštuką,
padainavo ir po to įteikė joms po gėlių
puokštę. Paskui ir patys mokinukai
buvo apdovanoti mokslo metų baigi-
mo diplomais ir įvairiomis dovanė-
lėmis. Mokinukai nepamiršo ir savo
tėvelių, įteikdami jiems po dovanėlę.
O mokyklėlės tėvų komitetas pagerbė
šios mokyklėlės auklėtojas. Gėlėmis
buvo apdovanota mokyklėlės vadovė
Inga Baniotienė, mokytojos Vida
Tomkevičienė ir Renata Armalaitė.
Mokslo metų užbaigimo proga šios
apylinkės pirmininkas Kęstutis Mik-
las taip pat tarė žodį, dėkodamas mo-
kinukams ir jų vadovams už dalyva-
vimą šiemet vykusiame Lietuvos Ne-
priklausomybės švenčių minėjime su
puikiai paruošta menine programa ir
palinkėjo jaunuoliams ir toliau lan-
kyti mokyklėlę, niekad nepamiršti
gimtosios kalbos, ir tai, kad jie yra ir
visad bus lietuviai. Ta proga pirmi-
ninkas įteikė LB Palm Beach apylin-
kės čekį šiai mokyklėlei paremti.
Andreja Zotovaitė pristatė 12 asme-
nų, kurie šia proga paskyrė ir kasmet
skirs mokyklėlei paremti po 50 dole-
rių. Trumpą žodį su linkėjimais tarė
ir LB Tarybos narė Dalia Augūnienė.
Po to dar valandėlę visi turėjo progą

PALM BEACH LIETUVIŲ
NAUJIENOS
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SSttss.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

2008 m. gegužės 22 d. Lietuvos
Seime vyko iškilmingas Didžiosios
1948 m. tremties 60-mečio minėji-
mas. Anuomet buvo planuota iš
Lietuvos šeimomis ištremti 48 tūkst.
žmonių. Tokį skaičių suplanavę ap-
dairūs tremčių ,,organizatoriai” su-
darė du tremiamųjų lietuvių šeimų
sąrašus: pagrindinį ir atsarginį.
Atsarginis buvo reikalingas tam, jei-
gu nepavyktų surinkti planuoto skai-
čiaus ir būtų iš ko įvykdyti visą
,,planą”. Didžioji tremtis, prasidėjusi
1948-aisiais, buvo tęsiama ir kitais
metais. Pirmasis etapas buvo pava-
dintas ciniškai gražiai – ,,Pavasariu”
(Vesna). Toliau vyko ,,Bangų mūša”
(Priboj) ir ,,Ruduo” (Osenj). 

Iškilmingame posėdyje dalyvavo
1948-ųjų ir kitų trėmimų aukos, jų
vaikai, Vyriausybės nariai, užsienio
šalių ambasadoriai, Lietuvos diplo-
matai, Bažnyčios atstovai, politikos ir
visuomenės veikėjai, kiti kviestiniai
svečiai.

Siūlome keletą pranešimų, skai-
tytų iškilmingame Seimo posėdyje.

Parengė Audronė Škiudaitė

Baisiau už mirtį

Sigitas Tamkeviçius
Kauno arkivyskupas 
metropolitas

,,Sibiras” – šis žodis pokario
metais skambėjo beveik baisiau už
žodį ,,mirtis”. Jis žmonių širdyse kėlė
tiesiog siaubą. Mirtis yra kažkas
savaime suprantama, bet trėmimai į
Sibirą be jokios kaltės, vien už tai,
kad buvo sąžiningai dirbta ir gyven-
ta, tikėta Dievą ir mylėta tėvų žemė,
netilpo žmonių galvose. Dirbdamas
žemę, savo prakaitu pelnydamas
duoną ir pragyvenimą sau ir savo
vaikams lietuvis negalėjo net susap-
nuoti to košmaro, kurį jam teko
iškentėti. Visiškai nereikėjo kaltės,
kad būtum įtrauktas į tremiamųjų
są-rašus ir kad vieną gūdų rytą paža-
dintas iš miego iškeliautum į baisią
nežinią. 

Šiandien mus nuo anų baisių
tremčių skiria daugiau kaip pusė
amžiaus. Laikas jau spėjo užgydyti
žaizdas ir tik kartais sapnų košmarai
primena, kiek buvo išgyventa ir
iškentėta.

Kiekvienais metais tremtiniai
susirenka Ariogaloje prie Dubysos
slėnio. Čia jie meldžiasi, dainuoja ir
dalijasi praeities bei dabarties išgy-
venimais. Tą pirmąjį rugpjūčio šešta-
dienį vienoje vietoje galima, kaip nie-
kur kitur, pamatyti labai daug gerų
veidų. Tarsi šie žmonės nebūtų ken-
tėję, tarsi nebūtų patyrę daugelio
neteisybių, tarsi būtų baigę kažkokią
gerumo mokyklą. Šių žmonių baltos
galvos, atrodo, tarsi papuoštos šven-
tumo aureole. 

Kas gi iš tikrųjų buvo anų dienų
tremtis: baisi lemtis ar Dievo duotas
sunkus kelias, kuriuo einat medžia-
giškai buvo daug prarasta, bet dva-
siškai praturtėta? Į šį klausimą žmo-
nės atsako nevienareikšmiai. Aš ban-
dau surasti savąjį atsakymą. Žvelg-
damas į pusės amžiaus perspektyvą,
klausiu savęs: ką anuomet buvo ge-
riau pasirinkti – ar sąlyginį sau-
gumą, tampant okupanto kolaboran-
tu, čekistu ar paprastu stribu, ar pri-

ėmimą Dievo leidžiamo kelio be jokio
saugumo, suvokiant, kad tautos
priešai su tavimi gali bet ką padary-
ti?

Prisimenu savo kalinimą KGB
tardymo izoliatoriuje. Vieną dieną
tardytojas pasiūlė laisvę, jei apgailė-
čiau tai, dėl ko buvau kaltinamas, t. y.
kad gyniau Bažnyčią ir jos teisę nor-
maliai egzistuoti santvarkoje, kuri
save laikė pačia demokratiškiausia
visame pasaulyje. Pasiūlė ir net nu-
rodė pavyzdžių, kad kaliniai kartais
panašiai pasielgia. Nors laisvė kali-
niui visuomet yra labai brangi, bet
anuometinis gundymas nebuvo sun-
kus – tiesiog negalėjau išduoti nei
draugų, nei savo idėjų. Tokiais atve-
jais labai padeda Dievo artumo iš-
gyvenimas. 

Kai kuriuos Viešpaties žodžius,
užrašytus Šventajame Rašte, geriau-
siai supratau ne studijuodamas Ku-
nigų seminarijoje, bet būdamas ka-
lėjime. Kai mačiau kameros langą su
storomis grotomis ir kai žinojau, kad
Bažnyčios ir tautos priešai galėtų
padaryti bet ką, jei tik būtų gautas
nurodymas iš aukščiau, tuomet labai
aiškiai suvokiau Kristaus žodžius,
kai jis kalbėjo ir ragino savo mo-
kinius nieko nebijoti ir niekuo per
daug nesirūpinti: ,,Per daug nesirū-
pinkite savo gyvybe, ką valgysite, nei
savo kūnu, ką vilkėsite (…). Įsižiū-
rėkite į padangių sparnuočius: nei jie
sėja, nei pjauna, nei į kluonus krau-
na, o jūsų dangiškasis Tėvas juos
maitina”. Šie Šventojo Rašto žodžiai
kalėjimo kameroje man buvo tarsi
naujas ir labai reikalingas Dievo
apreiškimas.

Esu giliai įsitikinęs, kad pačios
didžiausios netektys, kurias patyrė
mūsų tremtiniai ir kaliniai, sugebėję
jas pakelti su tikėjimu, tapo jiems
Dievo dovana, juos praturtinusia
daugiau nei priešas buvo atėmęs.
Labiausiai gaila tų, kurie patys save
ištrėmė iš Tėvynės. Tai atsitinka su
visais, kurie renkasi ne pasitikėjimo
Dievu kelią, bet išbandymų metais
rinkosi kolaboravimo su okupantu
kelią. Šventojo Rašto žodžiai šiam
atvejui labai aiškūs: ,,Kas nori išgel-
bėti savo gyvybę, tas ją pražudys”.

Šiandien taip pat renkamės bu-
vimą Tėvynėje su visais jos džiaugs-
mais ir negandomis arba save ištre-
miame, net nebūtinai ją palikdami.
Galima save ištremti ir į savo pilį,
pasistatytą už nesąžiningus pinigus,
arba paprasčiausiai užsisklęsti savo
egoizme ir nebematyti kitų žmonių
vargo ir rūpesčių. Šiandien galima
sužlugdyti santuoka grįstos šeimos
koncepciją ir uždegti žalią šviesą ke-
liui į moralinę aklavietę ir tautos
sunykimą.

Tepadeda Dievas kiekvienam iš
mūsų padaryti pačius geriausius
pasirinkimus. Tikroji laimė galima
visur: tremtyje ir už grotų, galima ir
dabartinėje Lietuvoje, nes jai užtenka
sąžinės paliudijimo, jog niekuomet
nebuvo išduota tiesa ir žmonės, su
kuriais Dievo lėmimu keliauta į am-
žinuosius Tėvo namus, neišduota
Tėvynė. 

Negaliu nepasinaudoti šia proga
ir nepaprašyti Seimo: nesužlugdykite
parengtos šeimos koncepcijos, nepa-
skandinkite jos biurokratinių svars-
tymų džiunglėse. 

Bus daugiau.

SIBIRAS — MANO LEMTIS
Nr. 1

Šiuolaikinė Lietuvos grafika – Osle
„Across” – tarptautinis projek-

tas, tęsiantis tolimesnį kultūrinį ben-
dradarbiavimą tarp Lietuvos ir Nor-
vegijos menininkų. Pirmoji projekto
dalis, Norvegijos grafika, Vilniuje
įvyko 2007 metų lapkritį Vilniaus
Grafikos meno centro galerijoje
„kairė-dešinė”.

Š. m. birželio 21-liepos 6 d.
Norske Grafikere galerijoje (Norve-
gijos grafikos menininkų sąjungos
galerija – viena pagrindinių grafikos
meno parodoms Osle skirtų erdvių),
Osle atidaryta lietuvių grafikos paro-
da. 

Ši paroda – tai šiuolaikinės lietu-
vių grafikos apžvalga. Ja pabrėžia-
mas tolimesnis tarpkultūrinis ben-
dradarbiavimas ir tęsiamos mainų
programos tarp Lietuvos ir Skandi-
navijos. Parodoje gausu ir žymių
lietuvių dailininkų, ir pradedančių
jaunųjų menininkų grafikos kūrinių.

Lietuvių grafikos kolekcija at-
skleidžia šiuolaikinės lietuvių gra-
fikos kryptis ir išryškina ėjimą kon-
ceptualumo, naujų technikų įvairo-
vės, plokštumą keičiančios erdvės
sampratos link. Šie poslinkiai paste-
bimi pristatant ir pačius autorius,
grafikos technikas, medžiagiškumą ir
kūrinio tematiką.

Lietuvių grafikos parodą sudaro
įvairūs grafikos žanrai – nuo klasi-
kinėmis technikomis atliktų estampų
(T. Gindrėnas, T. Diščenko, L. Du-
bauskienė, E. Kuckaitė, J. Stauskai-
tė, E. Mikalauskis) iki erdvinių gra-
fikos meno objektų (I. Balakauskaitė,
K. Norvilaitė). Itin originali parodos
dalis – rankų darbo popieriaus objek-
tai: (E. K. Kriaučiūnaitė) ir mišrių
technikų panaudojimas atspauduose
(B. Zokaitytė, I. Daukšaitė-Guobienė,

D. Gražienė).
Pateikiama ir skaitmeninė grafi-

ka (R. Rimkūnas), foto polimero (J.
Kemeklytė Bagdonienė, J. Gerlikaitė)
technika sukurti grafikos darbai jun-
giasi su lietuvių grafikoje vis dar nau-
dojamomis klasikinėmis grafikos
technikomis. 

Parodoje dalyvauja apie šešiolika
įvairių kartų grafikos srityje ku-
riančių menininkų. Savo kūryba ir
veržlumu jie vis dar tęsia gyvybingą
lietuvių grafikos tradiciją, dalyvauja
tarptautinėse parodose, projektuose
ir taip prisideda prie nacionalinio
meno sklaidos užsienio šalyse.

Projekto „Across” koordinatorė
Inga Dargužytė. Parodą birželio 21
dieną atidarė ambasadorius Alfonsas
Eidintas.

www.lietuviams.com

Elvyros Katalinos darbas.

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas!
Prenumeruokite, pirkite ir skaitykite

,,Draugą”!

www.draugas.org
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Naujas žurnalo
,,Suvalkija” numeris    

EDVARDAS ŠULAITIS

Neseniai Čikagą pasiekė naujas
žurnalo ,,Suvalkija” numeris, kuris
nustebino kokybe ir turiniu. Ilgą lai-
ką vegetavęs šis etnokultūros leidi-
nys, buvusio redaktoriaus a. a. Ze-
niaus Šilerio tvarkytas, neįgyvendino
šio vyro troškimo įsitvirtinti tarp
gausių Lietuvos spaudos leidinių.
Tačiau po redaktoriaus mirties, per-
nai prieš Kalėdas pasirodžiusiame
naujame ,,Suvalkijos” numeryje buvo
skelbiama, kad šis leidinys dar žada
gyvuoti. Tokią žinią pranešė to nu-
merio leidėjas verslininkas  Skir-
mantas Paukštys.

Šių metų balandžio mėnesio pa-
baigoje išėjusiame pirmajame 2008
metų numeryje leidėjais nurodomos
dvi S. Paukščio vadovaujamos ben-
drovės, o vyr. redaktoriumi – jo tėvas
dr. Juozas Skirmantas Paukštys.

Tėvas ir sūnus Paukščiai žurnalo
vedamajame rašo, kad apsisprendimą
tęsti ,,Suvalkijos” gyvavimą lėmė ne
tik entuziazmas, bet visų pirma pa-
siekę nuoširdūs, šilti, padrąsinantys
skaitytojų laiškai, sutikusių bend-
radarbiauti žurnale autorių gerano-
riškumas ir ilgametė asmeninė leidy-
binė patirtis. Jie pabrėžė, kad šiame
numeryje daug kas  galėjo būti ge-
riau. ,,Tikimės, kad skaitytojų gera-
noriški patarimai ir pastabos page-
rins žurnalo kokybę”, – tokiais žo-
džiais  šie spaudos entuziastai baigia
vedamąjį.

Naujausio žurnalo numerio 64-
iuose puslapiuose randame nemažai
vertingos medžiagos ir daug spalvotų
(anksčiau jų nebuvo) iliustracijų. Ka-
dangi Lietuva šįmet minėjo svarbią
sukaktį, tai spausdinama rašinių Lie-
tuvos nepriklausomybės 90-mečiui
paminėti.

Taip pat rašoma ir apie kitą
sukaktuvininką – dr. Vincą Kudirką,
jam skiriamas ir šio numerio viršelis.
Randame ilgą rašinį, pavadintą
„Misija – Sibiras 2007”. Tai šios eks-
pedicijos dalyvio Vytauto Didžiojo
universiteto Lietuvos istorijos magis-
tranto T. Kvasiliaus dienoraščio išt-
raukos, iliustruotos spalvotomis nuo-
traukomis.

Leidinyje yra ir kultūrinių temų
– rašoma apie J. Kačiulaičio senas
knygeles, pristatoma Suvalkijos dai-

lininkė Birutė Jakštienė (pateikiama
jos kūrybos pavyzdžių), spausdinama
D. O. Ardzijauskaitės ir D. Liutkevi-
čiūtės-Karalienės poezijos. Rašoma
apie Zapyškio 500 metų jubiliejų, pri-
statomas Zyplių dvaras, Rementiškių
dvare įsikūręs kaimo muziejus ir kt.

Leidinio vyr. redaktorius J. S.
Paukštys skyrelyje „Suvalkijos folklo-
ras” rašo apie suvalkiečius, iš kurių
gyvenimo būdo gimė ne vienas anek-
dotas. Pateikia ir keletą tokių juokų.

Žurnalo redakcijos kolegiją suda-
ro Bernardas Aleknavičius, Augenija
Kasperavičienė, Neringa Paukštienė,
Edvardas Šulaitis, Irena Seliukaitė,
Albinas Vaičiūnas, Antanas Žilinskas.

Pabaigai – keli štrichai „Suvalki-
jos” vyr. redaktoriaus J. S. Paukščio
portretui. Jis gimė 1950 m. sausio 6
d. Kaune. Gydytojas, Lietuvos ir
Kauno miesto politikos bei visuome-
nės veikėjas. 1967 m. baigė Kauno 5-
ąją vidurinę mokyklą, o 1973 m. –
Kauno medicinos institutą, gavo gy-
dytojo diplomą. 2001 m. baigė Kauno
technologijos universitetą, kur įgijo
vadybos mokslo magistro laipsnį.
Šiuo metu yra Kauno Raudonojo
Kryžiaus klinikinės ligoninės direk-
torius ir vyriausiasis gydytojas. Taip
pat yra Lietuvos ligoninių asociacijos
prezidentas. Parašė nemažai knygų –
vėliausia jų, pavadinta „Mes” (Kau-
nas, 2008 m., 240 psl.), kaip tik pris-
tatyta naujame „Suvalkijos” žurnalo
numeryje. Vyr. redaktorių galima
pasiekti el. paštu: 

skirpauks@takas.lt.

1941-JŲ BIRŽELIUI ATMINTI
EGIDIJA KAULAKYTÈ
specialiai ,,Draugui” iš Vilniaus

Paroda ,,Tremties ženklai. 1941-
1953 m.” Didžiosios tremties 65-ioms
metinėms paminėti Lietuvos nacio-
naliniame muziejuje, Vilniuje buvo
atidaryta prieš pora metų – 2006-jų
birželio 13-tą. Ji iki šiol  lankoma, jos
eksponatai,  gražiai išdėstyti neperk-
rautoje salės erdvėje, kalba patys už
save. Atidžiai ir meniškai parengtą
parodą Gedimino kalno papėdėje pri-
žiūri muziejaus Naujausių laikų isto-
rijos skyriaus istorikė Alma Austienė,
skyriaus vedėja Irena Mikuličienė ir
architektė Gražina Pajarskaitė, ku-
rios išdėstyti daiktai ir kūriniai dau-
gelyje meno parodų įsiminė ,,kvėpuo-
jančia erdve”. 

Tąsyk parodos atidaryme kalbė-
jusi muziejaus direktorė Birutė Kul-
nytė pasakė: tai paroda apie suski-
lusią Lietuvą. Pasakojo apie  muzieju-
je atsidūrusių daiktų, dabar jau eks-
ponatų, kelius. Jie suplaukė trimis
srautais – per stebuklą išsaugoti Si-
biro lageriuose, pergyvenę DP – Per-
keltųjų arba, kaip sako Vakaruose, iš-
vietintųjų asmenų, stovyklas,  ir sovie-
tinių represinių struktūrų atimti per
stebuklą išlikę, pokario partizanų
kovą ir beprotišką viltį liudijantys.

Nebuvusiam  lageriuose, tremty-
je, nebadavusiam šaltyje, nepergyve-
nusiam išsiskyrimo su Tėvyne sunku
įsivaizduoti, kas buvo nutikę tūks-
tančių tūkstančiams. Juos vedė į
geležinkelio stotį iš  kalėjimų, iš rūsių
gatvėmis, kurios ir dabar  šitai mena.
Jose tvyro nenusakomas praeities
kvapas. Parodoje atsiduri ir prie tikrų
kalėjimo durų, jos čia, Lukiškių kalė-
jimo. Tik gali įsivaizduoti, kaip vidur-
naktį atsiveria geležinis langas su
sklendėmis, ir eini į tardymą, iš kurio
kažin, ar grįši.

Kaip galėjo išlikti pokario parti-
zanų ginklai, atributika, emblemos –
mįslė. Muziejaus direktorė gūžčiojo
pečiais – išliko. Paskambino žmonės
iš buvusio ,,mušamųjų katedros” (vė-
lesnių sovietinių laikų greta ,,Sau-
gumo’’ įkurdintų muzikos studentų
kalba tariant) pastato Stalino pros-
pekte, pasiūlė parodai ne tik doku-
mentus, atsišaukimus, bet ir gerai iš-
likusius, kariška tvarka ir sistema
dvelkiančius daiktus. Galėjome jų ir
nepamatyti, gal tik išblukusiose
,,miško’’ nuotraukose.

Žvilgsnis taip pat užklius  už dai-
lininko Jono Varno padaryto didžiu-
lio Sovietų Sąjungos žemėlapio – bal-
to lapo, kuriame ,, laisva tautų valia”
sudarytos valstybės TSRS sienos pa-
žymėtos spygliuota viela, o lagerių
vietos – kryželiais.  Širdį suspaus ant
tamsaus lovos užtiesalo išsiskirian-
tis, gal tik sapnuose praskriejantis
ryškus raitelis – prarastos Tėvynės
ženklas. Kas rytą vakarą ties juo pa-
silenkdavo, kaip pasimelsdavo, klo-
jant lovą…

Tarp išlikusių aprangos, namų
apyvokos daiktų – samanų spalvos
vilnonė, jau ir skylėta skara. Viena iš
tūkstančių motinų tremtyje ją iš-
mainė į valgį. Lietuviams jau šiais lai-
kais, 1995-siais, per  ekspediciją  į Si-
birą tremties vietomis daug menantį
daiktą – skarą – ženklą, padovanojo
vietinė moteris jakutė. Supdama į šil-
tą skarą,  ji išaugino šešetą  savo vai-
kų.  Bet svarbiausia – išsaugojo.

Kunigo A. Diliaus  altorius trem-
tyje – mažas lagaminėlis. Jame devo-
cionalijos, mišiolas, maldaknygė. Šie
daiktai ir jų šeimininkas pabuvojo
Komijoje, Vorkutos lageryje. Tarnavo.

Esu girdėjusi, šv. Mišių taurę Si-
biro lageryje  atstojo paprastas aliu-
minio šaukštas. Monsinjoras Kazi-
mieras Vasiliauskas pasakojo, slapta
laikydavęs  šv. Mišias kiekvieną trem-
ties dieną, nes kitaip negalėjo. Eida-
vęs į mišką, o kad  staiga kas neužk-

Perkeltųjų asmenų stovyklų Vokie-
tijoje daiktai (knygos, metraščiai,
M. K. Čiurlionio ansamblio kanklės
ir birbynės, fotoaparatas, saldainių
dėžutė).

Kunigo A. Dilio nešiojamas altorėlis,
devocionalijos, mišiolas ir mal-
daknygė. Vorkutos lageris, Komija,
1954 m.

Lietuvos partizanų ginklai ir atributika. 

luptų, atsistodavo, atsisukęs į skaro-
tus medžius, ir keldavo aliuminio
šaukštą.

Atsisukę kita kryptimi pamaty-
sime  Vytauto Augustino fotoaparatą,
generolo Jono Černiaus lagaminą,
DP stovyklų metraščius, M. K. Čiur-
lionio ansamblio kankles. Daug nuo-
traukų – laivų, vežimų, veidų, kurių
daugelis nebepamatys gimtojo kraš-
to. Dabar visa tai – ženklai, prisimini-
mai, simboliai, dovanoti, atvežti, at-
siųsti Onos Mikulskienės, Kęstučio
Pauliaus Žygo, Jurgio Gimbuto ir
daugelio kitų priverstinių išeivių ar-
ba, kaip sako ne vienas pasitraukęs
1944-siais lietuvis, politinis pabė-
gėlis, dėl karo ir politinių permainų
palikęs Tėvynę.

Parodos atidaryme 2006-siais da-
lyvavo ir dailininkas Pranas Lapė,
taip pat politinis pabėgėlis, po tiekos
metų grįžęs gyventi į gimtinę. Įtaigi
moderni jo  tapybos paroda tremties
tema taip pat buvo Nacionaliniame

muziejuje, greta ,,Tremties ženklų”.
Paveiksluose į tragiškus įvykius dai-
lininkas žvelgė šių dienų akimis – ant
didelių drobių, ryškiais potėpiais
vaizduodamas abstrakcijomis virtu-
sius atmintin įsirėžusius nelaimių ir
grėsmės simbolius.

Tremtį ir laisvės kovas menanti
paroda – ne vienintelis birželio pami-
nėjimas. Muziejus drauge su Lietu-
vos kariuomenės karių, nukentėju-
sių nuo sovietinio ir nacistinio geno-
cido, artimųjų sąjunga, istorikais,
2006 metų pradžioje išleistą ,,Lietu-
vos karininkų” žinyno 5 tomą yra pa-
skyręs Nepriklausomybės kovų pa-
baigos 85-čiui ir Lietuvos kariuome-
nės artilerijos karininkams. ,,Dar vie-
na plyta į tautos atminties memoria-
lą”, – yra pasakęs Vilniaus Karinin-
kų ramovėje tremties metines minint
plkn. Stasys Knezys. Šiandien skaity-
tojus pasiekė jau ir septintasis svar-
baus leidinio, taip pat ženklininčio
praeitį ir atmintį, tomas.
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Margumynai

Margumynai

A † A
JUZEFAI STIRBIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnui JONUI su NE-
RINGA ir visiems artimiesiems. Linkime Amžinos ramy-
bės ir kartu liūdime.

Union Pier Lietuvių draugija

Ilgaamžiškumo
geografija

Kur žmonės gyvena ilgiau ir
kodėl? Kaip išsaugo sielos ir kūno
jaunystę? Kiekviena tauta turi savo
būdų ir paslapčių.

Šveicarija: miegas ir slidės

Šveicarai gali pasigirti puikiai
organizuota sveikatos apsaugos sis-
tema: čia įsikūrusios geriausios pa-
saulio klinikos. Šioje nedidelėje šalyje
daug dėmesio skiriama sveikatos pro-
filaktikai. Rūpintis savo sveikata ir
kasmet ją tikrintis Šveicarijos gyven-
tojai pradeda artėjant senyvam am-
žiui. Tai duoda savo rezultatų: dėl
dėmesingumo savo sveikatai švei-
carai ilgai išlaiko sveiką širdį ir krau-
jagysles. Galbūt todėl Šveicarija
Europos ilgaamžiškumo lentelėje
užima vieną iš pirmų vietų — vyrai
vidutiniškai gyvena 77, o moterys —
beveik 83 metus.

Šveicarai du kartus per savaitę
išeina pasivaikščioti pėstute arba
slidinėja: atstumai trumpi, bet greitis
spartus. Sūrio ir laikrodžių šalies
gyventojai stropiau už kitus euro-
piečius prisilaiko miego normos.
Nakties poilsiui jie skiria ne mažiau
kaip 7 valandas 15 minučių, todėl
suspėja praeiti kelias greitojo miego
fazes — tuo metu mus aplanko sap-
nai. O sapnuojate, vadinasi vyksta
aktyvus organizmo atsinaujinimas.
Beje, fiziologai nustatė, kad miegant
daugiau nei 8 arba mažiau nei 5 va-
landas, sumažėja šansų sulaukti gar-
baus amžiaus, ir prasideda priešlaiki-
nis senėjimas.

Švedija: svarbiausia – ramybė

Tarp Skandinavijos šalių pir-
mauja Švedija — čia vyrai gyvena
vidutiniškai 77, o moterys — 80 me-
tų. Pasirodo, tradicinis skandina-

viškas šaltumas pratęsia gyvenimo
trukmę ir sulėtina senėjimą. Sai-
kinga mityba padeda švedams apsi-
saugoti nuo daugybės negalavimų ir
išlaikyti gerą fizinę formą. Europos
statistikos instituto psichologų duo-
menimis, švedai — emociškai stabi-
liausia ir ramiausia tauta, jų veidų
neišvagoja sielvarto ir pykčio raukš-
lės. O juk visiems žinoma, kad nuo-
latinė nervinė įtampa pražūtinga
organizmui, ypač moterų. Tas, kuris
dažnai jaudinasi, rizikuoja sutrum-
pinti savo gyvenimo trukmę devy-
niais metais. Švedams, atvirkščiai,
šie metai tik pridedami. Juk jų
nacionalinis šūkis „Ramybė ir tik
ramybė!” Švedijos gyventojai nelinkę
ir pykti, o pikti, agresyvūs žmonės
visada gyvena trumpiau.

San Marinas: tinkama dieta

Europos šalių ilgaamžiškumo
čempionė — San Marino respublika.
Vyrai čia vidutiniškai gyvena 77, o
moterys — 84 metus. Maža šalis, iš
visų pusių apsupta Italijos, kuri pagal
ilgaamžiškumą vos vos atsilieka nuo
pirmaujančios valstybės: italai gyve-
na 76, italės — 82 metus.

Jų kaimynai prancūzai gyvena
taip pat ilgai. Tradiciškai judrus
gyvenimo būdas ir vienos iš svei-
kiausių pasaulyje Viduržemio dietos
laikymasis apsaugo šių šalių gyvento-
jus nuo tipiškų civilizacijos ligų —
infarkto ir insulto. Jų valgiaraštyje
visada gausu alyvuogių aliejaus ir jū-
ros produktų — nepakeičiamo ome-
ga-3 riebiųjų rūgščių, kurios gerai
veikia kraujagysles ir odą, šaltinio.

Švelnus, saikingai drėgnas kli-
matas padeda išsaugoti žvalumą. Be
to, San Marine vienas iš žemiausių
nusikalstamumo rodiklių Europoje,
vadinasi, nėra papildomo streso šal-

tinių — esminio senėjimo faktoriaus.
Šioje šalyje beveik nėra savižudybių.
Žodžiu, gyventi šioje mažoje valstybė-
je galima ilgai ir laimingai.

Japonija: pasirūpino pati gamta

Didžiausia ilgaamžystė pasaulyje
(ne tik faktiška, bet ir reali) —
Japonijoje: 78 metai vyrams ir 85 —
moterims. Galbūt paslaptį slepia tai,
kad tarp japonų labai mažai nutu-
kusių žmonių, o juk antsvoris prideda
papildomų metų ir gerokai pagreitina
senėjimo procesą, priartindamas
liūdnąją pabaigą. Ryžiai, daržovės ir
žuvis — būtinos japonų patiekalų
dalys. Augalinė ląsteliena apsaugo
žarnyną nuo ligų ir iš vidaus išvalo
organizmą, o žuvų taukai yra puikus
„tepalas” kraujagyslėms, sąnariams
ir širdžiai. Be to, japonams būtina
kartą per metus pasitikrinti sveikatą,
todėl net pavojingas ligas šios šalies
medikai aptinka dar ankstyvos stadi-
jos, kai jas galima sėkmingai išgydyti.

Daugelis vietos gyventojų ilgai
išsaugo jaunatvišką išvaizdą. Pen-
kiasdešimtmečių japonių veiduose
gali nebūti nė vienos raukšlės: iš
išvaizdos joms duotum ne daugiau
nei 25 metus! Beje, už tai šios šalies
gyventojai turi dėkoti gamtai, kuri
azijiečius, skirtingai nei europiečius,
apdovanojo kur kas tankesne, pat-
varesne, elastingesne ir riebesne odą.
Tokia oda atsparesnė neigiamam
aplinkos poveikiui.

Jauninimo poveikį atlieka ir
Japonijoje populiarūs specialūs ak-
tyvinti maisto papildai, pavyzdžiui,
presuotos žaliosios arbatos tabletės.
Jas vartoti dirbantiems šalies gyven-
tojams būtina: juk vadovybei nerei-
kalingi senstantys ir sergantys dar-
buotojai!

JAV: nepamirškite vitaminų

Gyvenimo trukmė JAV kasmet
ilgėja. Paskutiniais duomenimis, mo-
terys čia gyvens iki 81, o vyrai — iki
76 metų. Šioje šalyje laikomasi tokio
principo: perspėtas, vadinasi, gink-
luotas. Daugelis amerikiečių suvokia,
kad jų organizmas nėra amžinas ir
visaip stengiasi pailginti jo gyvavimo
laiką. Jie ne prasčiau už gydytoją
papasakos, kas yra cholesterinas,
koks turi būti jo lygis, koks krau-
jospūdis buvo šiandien ryte ir kokius
vitaminus bei papildus jie vartoja
(pagal statistiką, juos nuolat vartoja
iki 75 proc. JAV gyventojų). Populia-
riausi šioje šalyje yra ežiuolės, jona-
žolės ir grūdų daigų preparatai.
Profilaktika veiksminga: nepaisant
didelio kiekio nutukusių žmonių,
ilgaamžių skaičius JAV didėja.

O dėl nepriekaištingos savo iš-
vaizdos net 9-20 proc. vyresnio am-
žiaus amerikiečių yra dėkingi plasti-
kos chirurgams. Populiariausios pro-
cedūros — botokso įpurškimas, veido
patempimas, maišelių po akimis pa-
šalinimas.

Sąrašo pabaigoje...

Trumpiausiai žmonės gyvena
Afrikoje. Kai kuriose šio žemyno ša-
lyse (pavyzdžiui, Mozambike ir Zim-
babvėje) ir vyrai, ir moterys retai
tesulaukia keturiasdešimties. Žinovai
nustatė, kad esminė priežastis —
antisanitarinės sąlygos. Tai sukelia
masines infekcinių ligų epidemijas.
Be to, šiose šalyse medicinos pagalba
ne visiems prieinama, o gyvenimo ir
mitybos kokybė labai prasta.

„Savaitė”

Nuo kada Lietuva geria arbatą
Arbatos gėrimas yra gaminamas

iš džiovintų augalo „camallia sinen-
sis” lapų. Šis krūmas auga 15–30 pė-
dų aukščio, bet po apkarpymo yra tik
5 pėdų aukščio. Iš šio augalo sėklų
gauname greit garuojančios alyvos.
Chemiškai tariant, arbata turi kofei-
no ir tanino.

Kiniečių legenda sako, kad jų im-
peratorius Šen Nung gėrė arbatą
2737 metais pr. Kr. Oficialiai žinoma,
kad kiniečiai arbatą geria nuo VIII
amžiaus.

Kinai arbatą vadina „čah” arba
„tay”. Žodį „čah” pamėgo Japonija,
Indija, Persija ir Rusija. Anglams
geriau patiko žodis „tay”, todėl jie
nuo 1660 metų arbatą vadina „tee” ir
„tea”. Lotyniškai arbata yra „herba”
– žolė. Lenkai, sekdami lotynų kalba,
arbatą vadina „herbata”.

IX a. iš Kinijos arbata pateko į
Japoniją ir Korėją. Japonai arbatą
pamėgo nuo XIII amžiaus. Kitos
Azijos šalys su arbata susipažino XV
a.

Iš Indijos  Europon  arbatą at-
vežė olandai 1650 metais. 1656 m.
arbata jau buvo geriama Paryžiuje.
Londone arbata pardavinėjama nuo
1657 m.

Rytų Europoje arbata pasklido
mongolų dėka.

Arbata pasiekė Lietuvą ir Len-
kiją iš Rusijos XVIII amžiuje. Mū-
suose arbata yra minima raštuose
nuo 1777 metų. Ji pirmiausia plito
dvaruose, o nuo 1863 m. pasiekė ir
kaimą.

Pasaulyje didžiausias arbatos ga-
mintojas yra Indija. Ji eksportuoja 60
proc. į Angliją. Po to seka Rusija,
Egiptas, JAV, Airija ir Kanada. Japo-
nai ir kinai irgi yra dideli arbatos
mėgėjai.

Arbatai virti rusai yra sukūrę
puošnų indą – samavorą (virtuvą).

XX amžiaus viduryje anglai arba-
tos išgerdavo 5 kartus daugiau negu
kavos, o amerikiečiai – 25 kartus dau-
giau išgerdavo kavos negu arbatos.

Eugenius Gerulis

Kokios bėdos ištiko muzikos genijus?
J. S.  Bach (1685–1750) senatvėje

apako.
W.  A. Mozart (1756–1791) numi-

rė 35 metų dėl skurdo. Buvo palaido-
tas bendroje duobėje su beturčiais.
Vieta nežinoma.

L. von Beethoven (1770–1827),
būdamas 44 metų amžiaus, visai
apkurto. 57 metų amžiaus numirė
nuo plaučių uždegimo.

F. P. Schubert (1797–1828), bū-
damas 31 metų amžiaus, numirė nuo
šiltinės.

R. A. Schumann (1810–1856)
vienas pirštas buvo paralyžiuotas. Jis

nesėkmingai bandė nusiskandinti.
F. F. Chopin (1810–1849) būda-

mas 39 metų amžiaus, numirė džio-
va. Jis harmonizavo vieną lietuvių
liaudies dainą. Mėgo Mozart, bet
nemėgo Beethoven.

G. Bizet (1838–1875), būdamas
37 metų numirė nuo didelio susijau-
dinimo, nes jo sukurtą operą „Car-
men” publika po pirmo spektaklio
prastai įvertino.

M. K. Čiurlionis (1875–1911),
psichiškai susirgęs, persišaldė ir nu-
mirė, būdamas 36 metų amžiaus.

Eugenius Gerulis
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�Dariaus ir Girėno transatlanti-
nio skrydžio 75-ių metų sukakties pa-
minėjimo iniciatoriai kviečia lietuvių
organizacijų atstovus dalyvauti birže-
lio 24 d. 7 val. v. Jaunimo centre šau-
kiamame pasitarime, kur bus svars-
tomos sukakties paminėjimo galimy-
bės. Paminėjimas rengiamas liepos
13 d., sekmadienį. Šv. Mišios bus
aukojamos Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijos bažnyčioje. Po Mišių
– eisena prie Dariaus ir Girėno pa-
minklo. Paminėjimo iškilmės prasi-
dės 1:30 val. p.p. 

�ALRK Moterų sąjungos 3-os
kuopos susirinkimas įvyks birželio 28
d., šeštadienį, 2:30 val. p.p. Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos salė-
je. Bus svarstomi svarbūs reikalai. 

�Lietuvos generalinis konsula-
tas Čikagoje kartu su JAV Lietuvių
bendruomenės Lemonto apylinke
maloniai visus kviečia į susitikimą su
Lietuvos Respublikos užsienio rei-
kalų ministru J. E. Petru Vaitiekūnu.
Susitikimas vyks š.m. birželio 29 d.,
sekmadienį, 12:30 val. p.p.  Pasaulio
lietuvių centro didžiojoje salėje
(14911 127th Street, Lemont, IL
60439). Kartu su užsienio reikalų
ministru atvyksta Lietuvos Respub-
likos ambasadorius JAV J. E. Audrius
Brūzga, LR Vyriausybės kancleris
Valdemaras Sarapinas ir LR minist-
ro pirmininko patarėjas Mindaugas
Jurkynas. Birželio 29 d. 3 val. p.p.
Petras Vaitiekūnas kartu su delegaci-
ja lankysis rengiamoje šventėje
„Lietuvių dienos” (Summit Park
District, 5700 S. Archer Rd., Summit,
IL  60501).

�Cicero Šv. Antano  parapijos  lie-
tuviai rengiasi paminėti Šiluvos 400
metų jubiliejų. Pirmas organizacinio
komiteto posėdis įvyko birželio 19 d.
Numatyta šv. Mišios aukoti ir iškil-
mingą paminėjimą parapijos salėje
surengti rugpjūčio 17 d. Parapijos na-
rius prašome prisidėti prie šio reikš-
mingo minėjimo.

�,,Dienraščio ,,Draugas” geguži-
nė įvyks rugpjūčio 24 d., sekmadienį.
Daugiau apie renginį paskelbsime
vėliau.

�Kviečiame į metinį JAV LB
New Haven apylinkės susitikimą-
susirinkimą šeštadienį, birželio 28 d.,
3 val. p.p. Išklausysime trumpą valdy-
bos ataskaitą, išrinksime naują vado-
vybę, aptarsime veiklą. Susirinkimas
vyks pas Vaivą Vėbraitę ir Jim Gust,
325 Foot Hills Rd., Durham, CT.
Norite paklausti ar turite pasiūlymų
– skambinkite Sigitai tel.: 203-773-
1257.  Iki greito pasimatymo!

�Ateitininkų sendraugių poilsio
ir studijų savaitė rytiniame Amerikos
pakraštyje, 2008 metų vasarą įvyks
rugpjūčio 2–9 dienomis, Kenne-
bunkport, Maine, Tėvų pranciškonų
sodyboje (Franciscan Guest House,
28 Beach Ave., Kennebunk, Maine
04043). Registracija (užsisakant
kambarį): paštu: PO Box 980, Ken-
nebunkport, ME 04046; telefonu 207-
967-4865; el. paštu: franciscanguest-
house@yahoo.com

�2008 m. rugpjūčio 24–31 dieno-
mis Neringos stovykloje, Vermont
vyks kūrybinė stovykla suaugusiems
,,Meno8Dienos”. Kviečiame visus kū-
rybinės dvasios žmones, nuo 21 metų
iki pensijinio amžiaus, praleisti 8 die-
nas Neringos miške. Vyks kūrybiniai
užsiėmimai, teminės vakaronės. Dau-
giau informacijos – Neringos tinkla-
lapyje: www.neringa.org

�Keturioliktasis Mokslo ir kūry-
bos simpoziumas (MKS) įvyks 2008
m. lapkričio 27–30 dienomis, Padėkos
dienos savaitgalio metu, PLC, Le-
monte. Visus norinčius dalyvauti ma-
loniai kviečiame iki birželio 30 d. re-
gistruotis simpoziumo internetinėje
svetainėje www.mks14.com. Regis-
truojantis reikia pateikti pranešimo
paraišką.

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Smagios
Joninės 
sekmadienį,
birželio 22 d.
sukvietė 
daugybę
žmonių. 

Mažoji 
kolektyvo
,,Dance Duo”
šokėja 
Emilija
Karaliūnaitė
kartu su savo
draugėmis
dalyvavo
Joninių 
koncerte.   

Laimos
Apanavičienės

nuotr.

Didžiausia vasaros šventė netoli Čikagos
„LIETUVIŲ DIENOS”

Ši didžiulė šventė vyks Čikagos pietuose, 
Summit Park District, 5700 S. Archer Rd., Summit

birželio 28-29 dienomis 

„Lietuvių dienos” – tai įspūdingas renginys su muzikos žvaigždžių
koncertais, šokiais ir sportu.

Lietuvių dienų šventės metu „Kunigaikščių užeiga” ir ČLKL kviečia
dalyvauti krepšinio turnyre „3x3”.

Papildoma informacija teikiama ir komandos registruojamos iki birže-
lio 25 dienos telefonais: 773-616-9701; 630-915-2967 arba elektroniniu
paštu: aurimas23@yahoo.com, dainius75@yahoo.com

Švenčiamas Šiluvos Švč. Mergelės Marijos 
apsireiškimo 400 m. jubiliejus (1608–2008)

Pamaldų tvarkaraštis
Kiekvieno mėnesio 2-ąjį penktadienį, 7 val. v. šv. Mišios ir novena

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje (6812 South
Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629) (Pastaba: rugsėjo 12 d. pamaldų nebus,
nes jos vyks Šv. Antano parapijoje  (Cicero, IL).

Nuo rugsėjo 8 d., pirmadienio, iki rugsėjo 13 d., šeštadienio, kasdien
10:30 val. r. vyks novenos pamaldos (lietuvių kalba) Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje. Veda tėvas Antanas Saulaitis, SJ.

Rugsėjo 8 d., pirmadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (anglų kalba)  Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. 

Rugsėjo 9 d., antradienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų
kalbomis) Visų Šventųjų / Šv. Antano parapijos bažnyčioje (518 West
28th Place, Chicago, IL 60616 (28th Place ir South Wallace Ave. kampas). 

Rugsėjo 10 d., trečiadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų
kalbomis) Švč. Mergelės Marijos  Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
bažnyčioje (2745 West 44th Street, Chicago, IL 60632).  

Rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų
kalbomis) Pal. Jurgio Matulaičio misijoje (14911 127th St., Lemont, IL
60439).

Rugsėjo 12 d., penktadienį, 7 val. v. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų
kalbomis) Šv. Antano parapijos bažnyčioje (1515 South 50th Ave.,  Cice-
ro, IL 60804).

Rugsėjo 13 d., šeštadienį, 10 val. r. novenos pamaldos (lietuvių ir anglų
kalbomis) Šv. Kazimiero seserų vienuolyne (2608 West Marquette Rd.,
Chicago, IL 60629).

Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 10:30 val. r. Pagrindinės Padėkos Mišios
(lietuvių ir anglų kalbomis) ir procesija  Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje, Marquette Park (6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL
60629). Vadovaus kardinolas Francis George, OMI.

Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 3 val. p. p. šventiniai pietūs The Oak Lawn
Hilton (94th  St. ir South Cicero  Ave., Oak Lawn, IL 60652). Bilietus (kaina
– 45 dol.) ir vietas galite užsisakyti: Mary Beth Slakis tel.: 708-337-0193.

Iš Marquette Park į pamaldas kitose bažnyčiose vyks autobusai.
Išsamesnės informacijos teirautis Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
raštinėje tel.: 773-776-4600.

KVIETIMAS BALSUOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO RINKIMUOSE
Siekiant sutikrinti rinkėjų sąrašus, visi Seimo rinkimuose balsuoti no-

rintys Lietuvos Respublikos piliečiai turi užpildyti rinkėjo anketą ir ją pagal
gyvenamąją vietą iki rugsėjo 1 d. pasiųsti į Lietuvos ambasadą Washing-
ton,  2300 Clarendon Boulevard, Suite 302, Arlington, VA 22201. Tel: 202-
234-5860, #130; Fax: 202-328-0466; el. paštas: 

rinkimai@ltembassyus.org 
arba
į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Čikagoje, 211 East Ontario

Street, Suite 1500, Chicago, IL 60611. Tel: 312-397-0382; Fax: 312-397-
0385; el. paštas: kons.cikaga@urm.lt

Į Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą New York, 420 Fifth Ave.,
Third Floor, New York, NY 10018. Tinklalapyje www.ltconsny.org

Anketas ir daugiau informacijos rasite: LR ambasados Washington, DC
tinklalapyje www.ltembassyus.lt, Generalinio konsulato Čikagoje tinkla-
lapyje (www.konsulatas.org), Generalinio konsulato New York tinkla-
lapyje www.ltconsny.org, LR Vyriausiosios rinkimų komisijos tinklalapyje
www.vrk.lt.


