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Prezidentas Valdas Adamkus susitiko su Argentinos lietuvių bendruomene.
President.lt nuotr.

Buenos Aires, liepos 21 d.
(ELTA) – Baigdamas viešnagę Argen-
tinoje, Lietuvos Respublikos prezi-
dentas Valdas Adamkus dalyvavo Šv.
Mišiose Aušros vartų bažnyčioje, ap-
lankė vienintelį lietuvišką muziejų
Argentinoje ir susitiko su Argentinos
lietuvių bendruomene.

„Žvelgdamas šiandien į Jus galiu
pasakyti, kad Jūsų dėka lietuvybės
dvasia išgyveno iki šios dienos.
Džiaugiuosi, kad tautiškumo dvasią
išlaiko ir Argentinos lietuvių jaunimo
atstovai”, – sakė Lietuvos prezidentas.

Šalies vadovas pažymėjo, kad per
aštuoniolika nepriklausomybės metų
Lietuva sugrįžo į laisvą tarptautinę
bendruomenę, kurioje yra girdimas

jos balsas, kad mūsų šalis yra gyva ir
kūrybinga.

Kalbėdamas apie neseniai pat-
virtintas Pilietybės įstatymo patai-
sas, prezidentas V. Adamkus pabrėžė,
kad kiekvieno žmogaus apsisprendi-
mo teisė yra neginčijama ir negali bū-
ti pažeidžiama.

„Visai nesvarbu, kur gyvena lie-
tuvis, – jis turi teisę priklausyti savo
tautai ir turėtų turėti galimybę išsau-
goti Lietuvos pilietybę”, – sakė valsty-
bės vadovas.

Prezidentas V. Adamkus pabrėžė,
kad visos teisinės kliūtys įgyti dvigu-
bą pilietybę turėtų būti pašalintos ir
išeivijoje gyvenantys lietuviai turės
teisę įgyti ne tik valstybės, kurioje gy-

vena, bet ir Lietuvos Respublikos pi-
lietybę.

Daugelį lietuvių bendruomenių
vienijančios Argentinos lietuvių or-
ganizacijų ir spaudos tarybos vado-
vas Jurgis Brazaitis pabrėžė, kad Ar-
gentinos lietuviai gyvena ta pačia lie-
tuvybės dvasia, kuri įkvepia ir kitų
kraštų lietuvius.

„Mus įskaudino tai, kad neseniai
Seimo priimtas Pilietybės įstatymas
numatė galimybę gauti dvigubą pilie-
tybę įvairiose pasaulio valstybėse,
bet tik ne Pietų Amerikoje gyvenan-
tiems lietuviams, – sakė J. Brazaitis.
– Jūsų veto sugrąžino mus į lietuvių
tarpą ir atgaivino viltis, kad ir ateity-
je nebūsime išskirti ar užmiršti.”

Argentinos lietuvių organizacijų
ir spaudos tarybos vadovas sakė, kad
Pietų Amerikos lietuvius skaudina
kai kurių politikų ir teisininkų po-
žiūris, pagal kurį jie nėra vertinami
taip pat, kaip ES ir NATO valstybių
lietuviai.

Argentinoje šiuo metu gyvena
apie 200 tūkst. lietuvių kilmės asme-
nų. Šioje šalyje veikia viena seniau-
sių pasaulyje užsienio lietuvių bend-
ruomenių „Nemunas”, kuri kitais
metais švęs bendruomenės veiklos
šimtmetį.

Sekmadienį vakare prezidentas
V. Adamkus išvyko į Urugvajaus Ry-
tų Respublikos sostinę Montevideo,
kur savo viešnagę šioje valstybėje
pradės susitikdamas su Urugvajaus
lietuviais.

Jaunieji katalikai
Sydney atlieka
iõpañintis

Sydney, liepos 21 d. (BNS) –
Liepos 15–20 dienomis vykstančiose
Pasaulio jaunimo dienose dalyvauja
maždaug 300 tūkst. jaunų katalikų
maldininkų, ir Bažnyčia surengė di-
džiausią pasaulyje išpažinčių klau-
symą – 250-yje vietų išpažinčių klau-
so ir atgailas skiria daugiau kaip tūks-
tantis kunigų.

,,Kadangi katalikų jaunimas su-
sirinko iš daugiau kaip 170 valsty-
bių, išpažintis teko organizuoti ne
tik geografiniu, bet ir kalbiniu princi-
pu”, – sakė už šias masines išpažintis
atsakingas monsinjoras Marc Caron.

Išpažinčių klausoma iki šešių va-
landų per dieną. Pasaulio jaunimo
dienose dalyvauja iki 4 tūkst. kuni-
gų, kurie atlieka vienokius ar kito-
kius darbus ir kurie dalį savo laiko
skiria išpažinčių klausymui.

,,Vienu metu išpažinčių gali
klausyti ir tūkstantis kunigų, – nu-
rodė M. Caron. – Nuodėmes išpažįs-
tančių žmonių skaičiaus neregistruo-
jame, bet pagrindinėje vietoje Dar-
ling Harbor suvažiavimų centre jau-
nimo srautas nenutrūksta.”

Pasak M. Caron, net jei žinotų,
jis negalėtų atskleisti, kokias 10 nuo-
dėmių dažniausiai išpažįsta jaunieji
maldininkai.

Katalikų Bažnyčia tikisi, kad Pa-
saulio jaunimo dienos, kurias suma-
nė velionis popiežius Jonas Paulius
II, sustiprins jaunosios katalikų kar-
tos tikėjimą.

S. Dariaus ir S. Girėno ,,Lituanica”, skrendanti virš New York dangoraižių.
Lituanica.us nuotr.

•Sveikatos klausimais.
Pleiskanos – ne problema
(p. 2)
•Kokia kariuomenė mums
reikalinga? (p. 3)
•Telkiniuose. Vasara Vasa-
rio 16-osios gimnazijoje (p.
4)
•Komentaras. Pagrūmoji-
mai iš prerijų miesto (p. 5)
•,,Draugo” šimtmečiui artė-
jant (p. 5)
•Baltoji knyga (3) (p. 9)
•Lydi šventadienis (p. 9, 11)
•Čikagos kultūros centre –
vėl Lietuvos menininkių
darbai (p. 10)

Argentinos lietuviai palaiko
prezidento veto

New York îamžintas S. Dariaus
ir S. Girèno atminimas

New York, liepos 21 d. (ELTA) –
New York, istoriniame ,,Floyd Bennet
Field” oro uoste, šeštadienį iškilmin-
gai paminėtos istorinio Stepono Da-
riaus ir Stasio Girėno skrydžio per
Atlantą 75-osios metinės. ,,Floyd
Bennet Field” oro uosto ,,Ryan” lan-
kytojų centre buvo atidengta atmini-

mo lenta, skirta šiam istoriniam lie-
tuvių lakūnų žygdarbiui.

Prieš 75 metus būtent iš šio oro
uosto pakilo lėktuvas ,,Lituanica”.
Dabar ,,Floyd Bennet Field” oro uos-
tas priklauso nacionaliniam ,,Gate-
way” poilsio parkui.
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Šiandien pleiskanos –
ne problema

Kiekvieną dieną savo aplinkos,
darbo, vaidmens visuomenėje esame
įpareigoti atrodyti taip, kaip iš mūsų
reikalaujama. Tvarkingi, gaiviai kve-
piantys ir apsirengę tinkamais dra-
bužiais. Be abejo, bendraudami taip
pat laikomės etiketo ir nustatytų el-
gesio normų, tačiau dažnai net nesu-
simąstome, kad, kaip sakoma,
„šaukštas deguto ir medaus statinę
sugadina”. Vienas iš tokių „šaukštų”
– tai pleiskanos, kurios net ir gra-
žiausiai atrodančio ar geriausiai kve-
piančio žmogaus įvaizdį tikrai ap-
gadins. Tad šįkart kalbame apie plei-
skanas ir tai, kaip su jomis kovoti.

Pleiskanos

Šios baltos ar gelsvos spalvos
odos atplaišos ryškiai pastebimos ne
tik ant plaukų (ypač tamsių), bet ir
ant drabužių. Pleiskanos ne tik atro-
do neestetiškai, bet ir sukelia erzi-
nantį galvos niežulį.

Jų gali atsirasti dėl įvairių prie-
žasčių, pradedant netinkama galvos
bei plaukų priežiūra ir baigiant rim-
tomis ligomis, tokiomis kaip odos
grybelis.

Kalbant apie išorinius odos dir-
giklius, galima paminėti tokius veik-
snius, kaip netinkamos kosmetikos
bei plaukų priežiūros priemonės.
Jeigu galvą plaunate dažnai ir jums
netinkamais šampūnais arba naudo-
jate itin daug šukuosenos kūrimo
priemonių, nenustebkite, jeigu anks-
čiau ar vėliau atsiras pleiskanų.

Be abejo, kaip ir daugelį svei-
katos sutrikimų, taip ir pleiskanas
gali sukelti ir žmogaus vidinės pu-
siausvyros sutrikimas – stresas ar ne-
suderinta mityba.

Odos pleiskanojimą sukelia ir

perdėtas odos išsausėjimas, atsiran-
dantis praleidžiant daug laiko dirbti-
nai šildomose patalpose.

Vis dėlto mokslininkai jau yra
nustatę pagrindinę odos pleiskanoji-
mo priežastį – odos grybelį malas-
sezia. Nereikėtų iš anksto daryti
skubotų išvadų ir galvoti, kad šiuo
grybeliu serga tik nevalyvi žmonės.
Jis yra aptinkamas beveik kiekvieno
žmogaus galvos odoje, tačiau suakty-
vėja ne visada. Kai tai nutinka, ma-
lassezia pradeda skatinti per didelį
riebalų išsiskyrimą iš plaukų foliku-
lų, kuris sukelia odos susierzinimą.
Padidėja odos ląstelių gamyba, ir at-
siranda negyvų odos atplaišų, kurios,
susimaišiusios su plaukų ir odos rie-
balais, itin išryškėja.

Rimti sveikatos sutrikimai

Kiekviena išorinė kūno reakcija
labai dažnai būna ir tarsi įspėjimas
apie rimtesnes ligas. Todėl paban-
džius atsikratyti pleiskanų ir nesu-
laukus teigiamų pokyčių derėtų
pasidomėti bei pasitikrinti, ar jos
nėra sukeltos kokių nors ligų. Daž-
niausi pleiskanų sukėlėjai – tai hor-
monų svyravimai, jau minėtas stre-
sas, įvairūs nervų sutrikimai (pvz.
Parkinsono liga), nusilpusi imuninė
sistema ir pan.

Dar viena liga, skatinanti didelį
pleiskanojimą, – tai seborėjinis der-
matitas. Sergant šia liga oda pasiden-
gia raudonu riebiu bei baltai gelsvu
sluoksniais. Seborėjinis dermatitas
pažeidžia ne tik galvą, bet ir kitas
riebalus išskiriančias odos vietas:
antakius, užausius, nosies kraštus,
pažastis.

Priežiūra ir gydymas

Norint sėkmingai išnaikinti gal-
vos odos pleiskanas, svarbu ne tik
atsiriboti nuo minėtų veiksnių, bet ir

pasirūpinti kokybiška ir tinkama
galvos bei plaukų priežiūra.

Įvairūs medicininiai šampūnai,
kurių sudėtyje yra tam tikrų medžia-
gų, gali padėti sumažinti pleiskanų
kiekį. Pleiskanų gali padėti atsi-kra-
tyti cinko preparatai (,,Head &
Shoulders”), selenijaus sulfidas
(,,Selsun” arba ,,Lenium”) arba pa-
sižyminčios antiseptinėmis savybė-
mis (,,Capitol”, ,,Ceanel” ar ,,Syno-
gist”). Šampūnai, kuriuose yra dervų
arba salicilo rūgšties, yra stipresni ir
veiksmingesni. Stipresniuose šampū-
nuose taip pat yra antibakterinių
medžiagų, tokių kaip ketokonazolis
(,,Nizoral” arba ,,Neutrogena” – ilgai
veikiantis šampūnas nuo pleiskanų).

Kad gydymas būtų veiksmingas,
pirmiausiai perskaitykite naudojimo
instrukcijas – kai kurias priemones
nuo pleiskanų ištepus reikia keletą
minučių palaikyti, ir tik po to nu-
plauti. Tik per stipriai nemasažuoki-
te galvos odos – tai gali tik pablogin-
ti padėtį. Plaukus visada labai gerai
išskalaukite.

Vienas šampūnas gali būti veiks-
mingesnis už kitą, todėl verta išban-
dyti keletą, kol atrasite tinkamiau-
sią. Plaunant medicininiais šampū-
nais, patartina nenaudoti per daug
vandens, nes jis atskies chemines
medžiagas ir susilpnins jų poveikį.

Parengta pagal
,,Sveikas žmogus”

Ar muilas tinka kasdieninei odos priežiūrai?
prausus muilu, oda net apie 2–8 val.
(tai priklauso nuo muilo kokybės) ga-
li likti atvira žalingam aplinkos po-
veikiui.

Be to, muilui reaguojant su van-
denyje esančiomis mineralinėmis
medžiagomis, išsiskiria nuosėdos, už-
kemšančios poras. Tuomet odoje
besigaminantys riebalai negali pa-
tekti į odos paviršių, odos paviršius
džiūsta ir tampa pažeidžiamas, dirg-
lus.

Taip, muilas pašalina nešvaru-
mus, bet kartu jis suardo riebalines
ląsteles, kurios, gamindamos hidroli-
pidinę plėvelę, išsaugo drėgmę giliuo-
se odos sluoksniuose. Taigi oda ne-
tenka apsauginio sluoksnio, drėgmė
išgaruoja, o ant paviršiaus įsikuria
bakterijos. Ir, nors normali oda suge-
ba greitai atkurti natūralią plėvelę,
nuolat naudojant muilą, šis procesas
sutrinka ir gali žūti epidermio ląs-
telės.

Muilu nepatartina plauti sausos
odos, ypač kai mėgstama praustis
karštu vandeniu, nes šie veiksniai
ypač greitai pažeidžia šarminę-rūgš-
tinę odos pusiausvyrą.

,,Sveikas žmogus”

Nors nuo seniausių laikų muilas
žinomas kaip pagrindinė higienos
priemonė, tačiau jau kurį laiką vy-
rauja ir kitokia nuomonė – kad mui-
las kasdieninei odos, ypač veido, prie-
žiūrai netinka.

Bet iš kur toks teiginys ir ar jis
teisingas? Juk daug metų žmonės
prausėsi muilu ir veidą juo prausė, ir
dėl to nekildavo jokių problemų. Bet,
jei, kaip anksčiau, kūnui, o ypač vei-
dui, prausti naudotume tik muilą, tai
daugelis kosmetikos pramonės gami-
nių užsigulėtų lentynose. Todėl mi-
tas, kad muilas odai kenkia, laikosi
tvirtai.

Mitai mitais, o kaip yra iš tikrųjų
– ar muilas tinka kasdieninei odos
priežiūrai?

Už

Be abejo, muilas tikrai tinka kas-
dieninei odos priežiūrai. Tik, kaip ir
visas higienos ar kosmetikos prie-
mones, muilą, reikia rinktis pagal
savo odos tipą. O kokį naudosite mui-
lą – kietą ar skystą, neturi esminės
reikšmės, svarbu pritaikyti jį savo
odos tipui ir nepamiršti jo naudoti
apskritai.

Geriausiai mūsų odai tinka neu-

tralios reakcijos (pH 5,5) muilas, nes
jis tausoja neutralią rūgščios reakci-
jos odos dangą. Jei oda riebi, spuo-
guota, tinka įvairūs muilai, nes reikia
pašalinti didesnius odos riebalų kie-
kius, bet patartina rinktis ne šar-
minius.

Muilas valo odą todėl, kad jame
yra šarmo. Jis tirpdo riebalinę odos
plėvelę, ant kurios nusėda dulkės ir
nešvarumai. Jis taip pat „iškedena”
raginį odos sluoksnį, todėl drėgmė
patenka į gilumą.

Prekyboje atsirado muilų, skirtų
intymiajai higienai, – tai dar švelniau
veikiantys ir mažiau dirginantys
muilai, kas ypač svarbu, nes jie ne-
turi sąlyčio su oda, o su gleivinėmis,
kurios itin jautrios didesniam chemi-
nių medžiagų kiekio poveikiui.

Prieš

Muilu prausti veido nepatartina,
nes jis yra šarminis produktas, o
mūsų odą dengia apsauginė rūgščioji
plėvelė, sauganti ją nuo neigiamo ap-
linkos poveikio, bakterijų bei virusų.
Muilas ją suardo, keičia normalų
odos rūgštingumą (pH). Oda netenka
vandens ir sausėja, šerpetoja ir ga-
liausiai sensta anksčiau laiko. Nusi-
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KOKIA KARIUOMENĖ
MUMS REIKALINGA?
VALDAS KILPYS

Seimas nusprendė ypatingos
skubos tvarka svarstyti Principinės
kariuomenės struktūros 2008 m. ir
planuojamos principinės kariuome-
nės struktūros 2013 m. nustatymo ir
civilinę krašto apsaugos tarnybą
atliekančių statutinių valstybės tar-
nautojų ribinio skaičiaus patvirtini-
mo įstatymo projektą. Nesileisdami į
moralizavimus apie patriotizmą ir
būtinybę auklėti jaunimą tėvynės
meilės dvasia tiesiog akyliau pasi-
žiūrėkime į viešai prieinamus skai-
čius. Ką jie mums sako?

Taigi, truputis statistikos iš
minėto projekto (skliausteliuose pa-
teikiami 2013 m. numatomi Krašto
apsaugos ministerijos (KAM) siste-
moje tarnausiančių žmonių skaičiai):

1) profesinės karo tarnybos karių
– iki 8,390 (8,450), iš jų generolų ir
admirolų – iki 10 (iki 12), pulkininkų
ir jūrų kapitonų – iki 40 (iki 45),
pulkininkų leitenantų ir komandorų
– iki 140 (iki 150), majorų ir koman-
dorų leitenantų – iki 375 (iki 400),

2) privalomosios pradinės karo
tarnybos karių – iki 1,600 (nebelieka
visai),

3) karių savanorių ir kitų ak-
tyviojo rezervo karių – iki 6,000 (iki
5,000),

4) kariūnų – iki 240 (iki 200),

Bendras ribinis civilinę krašto
apsaugos tarnybą atliekančių statu-
tinių valstybės tarnautojų skaičius
2008 metais nustatomas iki 180 (iki
200).

Padarykime nedidelę skaičių
analizę. Pirmiausia į akis krenta
didžiulis neatitikimas tarp to, kas
skelbiama, ir to, ką jie rodo. Pro-
fesinės karo tarnybos karių turėtų
padaugėti visai nežymiai – tik 60 ka-
rių. Kitaip tariant, skaitlingumo as-
pektu jau dabar turime profesionalią
kariuomenę, nes po „profesionaliza-
cijos” eilinių karių padaugės tik ke-
liomis dešimtimis.

Pagrindinis siekinys yra šauk-
tinių atsikratymas – jų nelieka visiš-
kai. „Nėra žmogaus – nėra proble-
mos”, – buvo sakoma Lietuvai ne-
linksmais laikais. Atrodo, šis princi-
pas neužmirštas, nes didžiausius ne-
patogumus ir galvasopę kelianti ka-
rių grupė tiesiog išnyksta. Taip rami-
au, nes nebereikia organizuoti šauki-
mo, mokyti, kitaip terliotis su tais
geltonsnapiais kareivukais. Palaips-
niui „naikinami” ir kariai savanoriai.

Užtat itin smarkiai padaugėja

karininkų (aukščiausių laipsnių —
ypač). Nors projekte nurodomi skai-
čiai iš pirmo žvilgsnio neatrodo grės-
mingai, tačiau pabandykite lyginti
šiuos skaičius procentais su jau minė-
tais 60 atsirasiančių eilinių „profesio-
nalų” ir suprasite, kad Seime svars-
toma kariuomenės „transformacija”
yra pirmiausiai kariuomenės biuro-
kratinio aparato didinimas atsisa-
kant labai nepatogios ir „darbui
imlios” karių šauktinių padermės bei
po truputį išvaikant karius savano-
rius.

Kita su šio projekto svarstymu
susijusi aplinkybė – jis svarstomas
skubos tvarka. Seimo kadencija eina į
pabaigą, tad skubama atlikti tai, kas
dar neatlikta. Kodėl? Atsakymas pa-
prastas: kariuomenės keitimasis yra
ne tik biurokratinio aparato didini-
mas, bet ir finansinių srautų per-
skirstymas bei kitokio gėrio laips-
niškas „išsidalijimas”.

Sumažėjus kariuomenei liks
daug nenaudojamų žemės plotų ir
pastatų. Nelikus šauktinių bus skel-
biami kariuomenės konkursai įvai-
rioms paslaugoms atlikti. Atspėkite,
kas juos laimės? O kam atiteks pas-
tatai ir žemė? Įdėmiau pasižvalgius
po karinius dalinius ir žinant bendrą
padėtį jau dabar galima atspėti, kas
greitai Lietuvos kariuomenei nebe-
priklausys.

Ir dar. Niekaip neišeina iš galvos
aukščiausių karininkų ir net minist-
ro kartojami žodžiai apie savanoriš-
kumo principų svarbą kariuomenėje.
Anot kalbančiųjų, dabar kariuomenė
artėja prie jų, nes neliks prievarta
tarnauti pakviestų šauktinių. Pa-
kreipkime klausimą kitu aspektu – o
kas liks?

Liks nuolat besidauginanti dide-
les žvaigždes antpečiuose nešiojanti
karininkija, ir į karius-profesionalus
priversti eiti piliečiai, iš kurių net
nebereikalaujama vidurinio išsilavi-
nimo. Kalbėti apie savanoriškumą
šiuo atveju, mano galva, yra bergž-
džias dalykas. Ydingas principas, kai
tarnauti einama tik dėl pinigų, grei-
tai taps realybe.

Paskutinis pavyzdys su trimis
Afganistane tarnauti atsisakiusiais ir
namo parbėgusiais kariais tai pa-
tvirtina. Už pinigus tarnaujantiems
„profesionalams” pavojai nepriimti-
ni. Skubos tvarka kuriame kariuo-
menę, kurios didžioji dalis „profe-
sionalų” vadinsis kariais tik dėl to,
kad jų darbiniai rūbai bus slepiamo-
sios spalvos.

Bernardinai.lt

Vieni konstitucingi,
kiti – ne

BRONIUS NAINYS

Taip suskirstė išeivius Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus, ve-
tuodamas pilietybės įstatymą, tuo įdrėbdamas dar vieną samtį
jovalo į dar vis užsienio lietuvių Pilietybės įstatymą tebeverdantį

ir nuolat prisvylantį katilą košės.

Tiksliai rašiau prieš dvi savaites apie galimą per ankstyvą niujorkie-
čių džiaugsmą ir padėką juos lankiusiam premjerui Gediminui Kirkilui už
paramą šį įstatymą ruošiant bei didele balsų dauguma jį priimant Seime.
Bloga, nors tuo laiku ir su mažu nuošimčiu tikimybės nuojauta pasitvirti-
no, tačiau jau stipriau sukrėtė išeiviją papiktinusio ir giliai įžeidusio
Prezidento veto kažkur labai toli nuo tikrovės plasnojanti priežastis. „Šis
įstatymas prieštarauja Konstitucijai ir kartu apeina griežtą Konstitucinio
Teismo nutarimą”, – sakė Prezidentas ir, jam tai įrodžiusių teisininkų
analizėmis bei išvadomis pasikliaudamas, atsistojo Konstitucijos pusėje.
Aišku, taip gal ir galėtų būti. Jeigu Adamkus būtų įvardijęs jam taip
patarusius teisininkus ir paskelbęs jų analizes bei išvadas, nesunku būtų
šio jo sprendimo logiką patikrinti. Tačiau nežinia kodėl, čia kol kas –
paslaptis. Todėl kyla rimtos abejonės dėl jau ne kartą į vieną ar kitą Kons-
titucijos pusę šokinėjusio Adamkaus, ypač prisimenant jo pirmojo kandi-
datavimo sąlytį su šiuo pagrindiniu valstybės įstatymu dėl gyvenamosios
vietos, ar šio veto priežastis iš tikrųjų yra Konstitucija? Štai šias abejones
ryškinantis pavyzdys.

Prezidento veto ir kartu su juo Seimui įteikti pasiūlymai neliečia Lie-
tuvos pilietybę turėjusių prieš okupaciją ir jos laikotarpiu į užsienį pasi-
traukusių lietuvių. Jiems, nors ir priėmusiems gyvenamųjų kraštų pilie-
tybes, pagal prieš tuziną metų Seimo priimtą įstatymą, Lietuvos pilietybė
palikta. Veto taikomas tik po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, taigi
po 1990 m. kovo 11-tosios, iš tėvynės išvykusiems trečiabangiams. Tai
reiškia, kad, sakykim, vieni Amerikoje gyvenantys ir šio krašto pilietybę
įsigiję lietuviai Lietuvos pilietybės neprarado, nes jie iš tėvynės išvyko
okupacijos laikotarpiu, o kiti tokie pat lietuviai, tapę Amerikos piliečiais,
Lietuvos pilietybės neteko, nes jie iš tėvynės išvyko jau okupacijai pasibai-
gus. Taip skirtingai Adamkus sprendė vadovaudamasis ta pačia Kons-
titucija, nors joje apie tai nieko nėra parašyta. Kodėl? Ar tik todėl, kad
taip spręsti Lietuvos Prezidentą įtaigavo kažkokie neįvardyti teisininkai?
Pagal jį, pirmieji Lietuvos valstybės atžvilgiu konstitucingi, o antrieji – ne,
tik dėl to, kad jie iš tėvynės išvyko skirtingais laikotarpiais. Kur tokio
sprendimo logika, nekalbant jau apie kokį nors kvailą įstatymą, kurio net-
gi nėra.

Suprantama, šių dviejų išeivių grupių iš tėvynės pasitraukimo prie-
žastys skiriasi. Pirmoji iš Lietuvos bėgo nuo okupanto persekiojimo, jo
kalėjimų, tremties arba tiesiog – mirties, nes kito pasirinkimo neturėjo.
Apsigyvenę Vakarų pasaulyje visi jie be išimties jungėsi į talką Lietuvos
laisvės kovai. Priimta gyvenamojo krašto pilietybė šiam tikslui siekti
jiems daug padėjo. Kai kuriems, ypač vadovaujantiems ir mezgantiems
ryšius su politikais ir per juos norintiems ką nors laimėti okupuotos Lie-
tuvos naudai, kaip, pvz., JAV, Kanadoje, Australijoje, Didžiojoje Britani-
joje, šių kraštų pilietybė buvo net būtina. Antrieji Lietuvai padeda kol kas
tik užsidirbtais pinigais. Bet ką bendra tai turi su Lietuvos Konstitucija,
kuri šių abiejų grupių atžvilgiu yra ta pati? Tai labai gerai žino ir pats
Prezidentas. Todėl gal bent šiek tiek suprantamesnis būtų buvęs jo veto,
jeigu juo būtų panaikinama ir antrabangių pilietybė. Tačiau jis, gerai
nujausdamas atsiliepimus dėl trečiabangių nupilietinimo, to paties daryti
antrabangiams jau nebedrįso. Nesunku įsivaizduoti, kokį triukšmą būtų
jie pakėlę, primindami, kad tarp jų neseniai buvo ir pats Adamkus ir, ko
gero, ketina vėl grįžti. Bet tada, kuriems galams veto pateisinimui Kons-
titucijos iš viso reikėjo griebtis, ją vienodai atitinkančius lietuvius skirs-
tyti į konstitucingus ir nekonstitucingus ir pagal tai spręsti jų pilietybės
klausimą? Ir graibyk, kad nori, atsakymą tokiame katile košės. Ši Adam-
kaus nurodyta veto priežastis – tik akių dūmimas ir daugiau nieko.
Tikroji – kur nors kitur.

Tačiau kodėl Lietuvos Prezidentui ir dar buvusiam, o gal ir vėl netru-
kus būsimam, išeiviui, tos priežasties reikėjo? Kodėl jos ieškodamas jis
lindo dar ir ne į savo daržą? Juk įstatymų konstitucingumo klausimus
sprendžia specialiai šiam uždaviniui įsteigtas Konstitucinis Teismas, ir
jeigu kitos priežasties įstatymo panaikinimui prezidentūroje nebuvo gali-
ma rasti, kodėl Adamkus negalėjo jo pasirašyti, o konstitucingumo klau-
simą palikti narplioti tai įstaigai, kuriai jis priklauso ir taip nusikratyti
bent tos atsakomybės? Negi jis negalėjo suvokti šiandien jau akivaizdžių
tokio žingsnio pasekmių. Išeivija nusivylusi, supykusi, sukelta ant kojų ir
tikrai nenusiramins, nes šiuo atžvilgiu, būtent išbraukimu iš valstybės
narystės, ji lieka labai nuskriausta. Iš tikrųjų, net ir nubausta. Kodėl savo
tėvynę mylintis ir jai tik gero siekiantis lietuvis, tačiau iš uždarbio, jeigu
darbą ir turi, negalėdamas joje pats pragyventi, ar dar blogiau – negalė-
damas išmaitinti savo šeimos, išvyksta į kitą kraštą, uždirba ten kelis kar-
tus daugiau, didelę to uždarbio dalį per savo likusią šeimą arba dalį jos,
arba artimus gimines, grąžina į tėvynę, o norėdamas susidaryti geresnes
darbo ir gyvenimo sąlygas priima šio krašto Nukelta į 11 psl.

Lietuvos Prezidentas pirmojo karininko laipsnio suteikimo Generolo Jono
Žemaičio karo akademijos absolventams šventėje š. m. birželio 30 d.

Nuotr. iš www.president.lt
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LIETUVIÛ TELKINIAI

Prel. Edmundo Putrimo 
apsilankymas

Nuo gegužės 29 iki birželio 2 d.
gimnaziją aplankė Lietuvos vyskupų
konferencijos delegatas užsienio
lietuvių sielovadai prelatas Edmun-
das Putrimas iš Kanados. Ta proga
prelatas susitiko apmąstymui su
mokiniais, norinčiais priimti Sutvir-
tinimo sakramentą bei su Vokietijoje
dirbančiais lietuvių kunigais. Birželio
1 d. kartu su buvusiu gimnazijos ka-
pelionu kun. Jonu Dėdinu, Vokieti-
jos vyskupų konferencijos paskirtu
atstovu lietuvių sielovadai kun. Vidu
Vaitiekūnu ir Miunchene studijuo-
jančiu kun. Kociuliu koncelebravo šv.
Mišias, į kurias susirinko apie 100
tikinčiųjų.

Šių Mišių metu prel. Putrimas
pakrikštijo dvejų metų mergaitę Aus-
tea Tesnau. Du gimnazijos mokiniai
priėmė Pirmąją Komuniją, o 9 moki-
niams suteikė Sutvirtinimo sakra-
mentą: Editai Kapočiūtei, Šarūnui
Sivickiui, Gintarei Valuntonytei,
Laurai Svitojūtei, Medai Hentze,
Laurynui Šimui, Birutei Bielskytei,
Tomui Gisičiui ir Kareninai Jūraitis.

Tą pačią dieną savo šventei su-
sirinko ir ateitininkai, kurių trys
kandidatai šiose Mišiose davė moks-
leivių ateitininkų įžodį. 

Po šv. Mišių visi buvo pakviesti į
gimnazijos valgyklą iškilmingai va-
karienei. 

Birželio trėmimų 
minėjimas

Minint Birželio trėmimus, mo-
kyklos koridoriuose, bendrabutyje
buvo iškabintos didelės nuotraukų,
atspindinčių tremtinių suėmimus,
kelionę gyvuliniuose vagonuose ir
buitį žiauriose Sibiro platybėse, kopi-
jos. Direktorius ir keli lietuviai bei
vokiečiai mokytojai visose klasėse
paaiškino, kokia diena minima, pa-
pasakojo apie lietuvių tautos išgyven-
tą genocidą, kurio pasekmė buvo
didelės pabėgėlių į Vakarus masės,
kad ir mūsų gimnazijos atsiradimas
siejasi su šitų pabėgėlių pastangomis
išvengti trėmimų į Sibirą. Tą dieną

Pilies bokšte plevėsavo trispalvė su
juodais kaspinais.

Joninės

Kaip tik Joninėms nusiblaivė
kelias dienas lynojęs dangus, atšilo
orai. Į gimnaziją lietuviškai atšvęsti
ilgiausios dienos suvažiavo daug
buvusių mokinių, lietuvių iš tolimes-
nių ir artimesnių apylinkių, taip pat
vietos vokiečių.

Šventė prasidėjo mokinių progra-
ma: muzikos kūriniais, tautiniais
šokiais ir dainomis. Ypatingai žiūro-
vai plojo A. Ručienės paruoštiems
šokėjams. Programą papildė Hiuten-
feldo vyrų choro dainos. Gimnazijos
direktorius Andrius Šmitas pasveiki-
no visus šventės dalyvius, tarp kurių
buvo labai garbingų svečių: Heseno
teisingumo ir švietimo ministras
Jurgen Banzer, Garbės konsulas
Achim Naumann, Europos Parla-
mento narys Michael Gahler, Heseno
Parlamento narys Norbert Schmidt,
apskirties viršininko pavaduotojas
Gottlieb Ohl, Lampertheimo mero
pavaduotojas dr. Ulrich Vonder-
heid, Hiutenfeldo seniūnas Walter
Schmidt, ELKC direktorius ir gim-
nazijos Kuratorijos pirmininkas Ri-
mas Čuplinskas ir VLB pirmininkas
Antanas Šiugždinis. Direktorius
glaustai papasakojo apie lietuviškus
Joninių papročius, pabrėždamas, kad
bemaž visi papročiai sukasi apie
meilę: kas kada ves, ištekės, koks ir iš
kur bus mylimasis ar mylimoji ir t.t.
Pirmąkart šioje šventėje dalyvaująs
Heseno teisingumo ir švietimo minis-
tras pasveikino visus ir pasidžiaugė
nusprendęs čia apsilankyti. Jis kal-
bėjo apie naujas ateities galimybes,
kurios atsiveria besivienijant Euro-
pai. Toliau sveikinimo žodį tarė Ku-
ratorijos pirmininkas bei Hiutenfeldo
miestelio seniūnas. Už įdėtas pastan-
gas ruošiant programą A. ir G. Ru-
čiams Tėvų komiteto vardu dėkojo R.
Lange, o gimnazijos rėmėjų draugijos
vardu – H. J. Kock.

Joninės buvo švenčiamos sma-
giai. Jaunimas pynė vainikus, jais
puošėsi, vėliau leido į tvenkinį. Buvę
gimnazistai žaidė krepšinį su dabar-

VASARA VASARIO 16-OSIOS
GIMNAZIJOJE

tiniais gimnazistais (laimėjo seni
vilkai). Valgykloje veikė kavinė, kur
galima buvo išgerti kavos, pasivaišin-
ti pyragais ir tortais, taip pat veikė ir
„blusų turgus”. Pilies salėje skam-
bėjo roko dainos. Šalia parko takų
reklamavosi VL Jaunimo sąjunga,
LKI pardavinėjo turimų knygų dub-
letus. Buvo organizuojami liaudiški
sporto žaidimai: šokinėjimas su mai-
šais, virvės traukimas ir kt. ,,Kiškių
klubo” vaikučiai gavo pašokinėti ant
senų čiužinių, piešti, išsitepti ir pabė-
gioti basi po didžiąsias pievas. Palapi-
nėje muzikantas Jonas Preukšaitis
be pertraukos grojo šokiams, ant gro-
telių spirgėjo dešros ir pjausniai, o
gėrimų baras buvo nuolat bent dviem
eilėmis apgultas, nes diena buvo
karšta, tvanki, o alus toks šaltas ir
gaivus. Iš berniukų bendrabučio, kur
kai kurie aistruoliai stebėjo olandų ir
rusų futbolininkų kovas, nuolat buvo
pranešinėjami  turimi ar laukiami re-
zultatai. Galiausiai pritemus suliep-
snojo Joninių laužas, prie kurio dain-
os netilo iki ryto. Kai kurie mokiniai
išsiprašė tėvelių leidimo pasistatyti
palapinę ir joje nakvoti. Labai geras
sumanymas, nes tėveliai prižiūrėda-
mi, kad nieko nenutiktų jų atžaloms,
laiką leido rinkdami išmėtytus po-
pierius bei valydami stalus.

Rytojaus dieną visi nutarė, kad
Joninės buvo puikios. Ir korespon-
dentai buvo tokios pat nuomonės,
šventę aprašę vokiečių spaudoje.

Išleido 18 abiturientų

Abitūros egzaminus šiais metais
laikė 19 mokinių. 18 iš jų egzaminus
išlaikė ir gavo vokišką brandos ates-
tatą, galiojantį visame pasaulyje. De-
vynioliktasis gavo atestatą su teise
stoti į neuniversitetinę aukštąją mo-
kyklą.

Žodiniai egzaminai vyko birželio
9–10 dienomis. Egzaminams pirmi-
ninkavo apskrities švietimo skyriaus
vadovė gimnazijoms dr. Frieda Bor-
don. Atskiroms komisijoms vadovavo
kaimyninės Lampertheimo gimnazi-
jos mokytojai. Abiturientų išleistuvės
vyko birželio 13 d. bendrabučio salė-
je.

Čia susirinkusius abiturientus,
jų tėvus, svečius bei gimnazijos mo-
kytojus pasveikino direktorius A.
Šmitas, kuris trumpai apibendrino
egzaminų eigą, o vėliau kalbėjo apie
pačius abiturientus. Iš 19 abiturien-
tų šį kartą tik 7 buvo lietuviai, jie visi
egzaminus išlaikė. Direktorius pa-
sidžiaugė, kad net 13 abiturientų ak-
tyviai dalyvavo mokinių saviveikloje.
Iš lietuvių mokinių ansamblyje šoko,
dainavo arba muzikavo: Mindaugas

Nuotr.
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Docaitis, Martynas Kubilius, Andrius
Siurtukovas ir Julius Šabaltas, o iš
vokiečių: Susanne Boehm, Christoph
Klee ir Anna Schenerstedt. Mokinių
komitete aktyviai reiškėsi Jana
Meinberg, Christoph Klee ir Andrius
Siurtukovas. Direktorius kvietė visus
abiturientus ateityje dalyvauti visuo-
meninėje veikloje ir visų prašė
nepamiršti šios gimnazijos ir Lietu-
vos.

Po to direktorius kartu su savo
pavaduotojomis Irena Greviene ir

Lieselotte Manss įteikė brandos ates-
tatus visiems abiturientams: Nadjai
Bappert, Susanne Boehm, Mindau-
gui Docaičiui, Jennifer Franke,
Amirai Hoffmann, Marcel Hotzelt,
Christoph Klee, Pauliui Kotkei, Mar-
tynui Kubiliui, Janai Meinberg, Si-
monui Mrotzek, Alexander Reichert,
Annai Schenerstedt, Andriui Siur-
tukovui, Juliui Šabaltui, Mariui Ta-
rozai, Edgarui Vorobjovui, Christinai
Wolf. 

Po to kalbėjo direktoriaus pava-
duotoja vyresnėms klasėms L. Manss,
kuri buvo atsakinga už abitūros eg-
zaminų eigą, klasės auklėtoja Rita
Vomberg ir Vokietijos LB valdybos
pirmininkas Antanas Šiugždinis.

Abiturientų vardu visiems moky-
tojams, auklėtojams ir gimnazijos
darbuotojams dėkojo Susanne Boehm
ir Andrius Siurtukovas. Apdovanoję
mokytojus mažomis dovanėlėmis,
pakvietė visus į pilies salę – į abitu-
rientų pokylį. 

Vasario 16-osios gimnazijos
info.

Vasario 16-osios gimnazija šiais metais išleido 18 abiturientų, kuriems
birželio 13 d. buvo įteikti pažymėjimai. 
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Audronės Ručienės vadovaujama šokių grupė šoko per gimnazijos Jonines. 
Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės nuotraukos

Joninių šventėje Vasario 16-osios
gimnazijoje visi rado užsiėmimą,
net ir patys mažiausi, kurie buvo
sukviesti į „Kiškių klubą”.
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Pagrūmojimai iš 
prerijų miesto

JONAS ŠARKA

Maždaug prieš 150 metų veikęs
Pony Express „Draugą” iš Čikagos į
Omahą būtų pristatęs per dvi su puse
dienos. O kas gi, po šimts pypkių,
dedasi su JAV pašto tarnyba, naudo-
jančia sprausminius lėktuvus, kurie
iš Čikagos atlekia per mažiau negu
valandą? Tikėsite ar netikėsite, š. m.
balandžio 26 d. laida keliavo – 40 die-
nų. Mano apskaičiavimu, per tą laiką
arkliukai kelionę iš St. Joseph, MO
iki  Sacramento, CA būtų įveikę net
keturis kartus.

Gal nebūčiau į tai atkreipęs dė-
mesio, jei toje „Draugo” laidoje nebū-
tų tilpusi paskutinioji mano paties
rašinio atkarpa apie gandrus. Kaip ir
keletas kitų dienraščio prenumera-
torių Omahoje, tos laidos nekantrau-
dami laukėme, norėdami sužinoti,
kuo baigėsi tų gandrų-geradarių isto-
rija. Kai kurie man net pradėjo skųs-
tis ilgai nesulaukę. Pagaliau, nei-š-
kentęs laukimo ir kitų „aimanavi-
mų”, birželio 5 d. paskambinau „Drau-
gui”. Išklausiusi mano dejonių, kaž-
kuri dienraščio tarnautoja (net pa-
miršau paklausti jos vardo) mielai su-
tiko atsiųsti bent penketą balandžio
26-os dienos egzempliorių, kad galė-
čiau ir kitiems išdalinti. Už tai anai
pareigingai laikraščio tarnautojai lie-
ku labai dėkingas ir kartu noriu jos
atsiprašyti už vargą. Ogi todėl, kad
maždaug po dviejų valandų mūsų ge-
rasis laiškanešys Mike prie durų as-
meniškai įdavė tą 40 dienų lauktą
laikraštį. Tą dieną ir kiti „pažemin-
tieji ir nuskriaustieji” skaitė labai pa-
senusias žinias iš lietuviško pasaulio
ir gal jau pamirštą istoriją apie bu-
silus.

Bet tai dar ne viskas. Noriu pa-
pildyti šį laišką keletu palaidų pasta-
bų apie paštą ir „Draugo” vėlavimą.
Gerai žinau, kad ir kitur vyksta pa-
našūs reiškiniai, bet mūsų Omahos
pavyzdys, manau, gerokai viršija vi-
sus kitus atvejus.

a) Mano jau minėta balandžio 26-
os dienos laida vakarines Omahos
miesto dalis pasiekė gana normaliai –
gal tik keturias dienas po išsiuntimo
datos.

b) Maždaug tuo pačiu metu iš To-
ronto, Kanados man paskambino
Gražina B., gera pažįstama dar iš
gimnazijos laikų Vokietijoje, sveikin-
dama mane su „šedevru” apie gand-
rus, kartu pranešdama, kad yra ga-
vusi visus septynis dienraščio nume-
rius su mano straipsniu.

c) Mano geras bičiulis „Draugo”
skaitytojas Albinas Reškevičius, di-
džiai nusivylęs nepaprastu pašto tar-
nybos nereguliarumu, kalendoriuje
kruopščiai, apie tris mėnesius, rašo
laikraščio pristatymo duomenis, ku-
riais jis man leido pasinaudoti. Iš jo
užrašų kalendoriuje patyriau, kaip
žiauriai sujauktas buvo mūsų laik-
raščio pristatymas Omahoje gyve-
nantiems prenumeratoriams. Pavyz-
džiui, gegužės 27 d. South Omaha gy-
venantys prenumeratoriai su pašto
kodu 68107 gavome net penkias „Drau-
go” laidas: gegužės 10, 15, 17, 23 ir 24
dienų. Tuo tarpu tiesiog stebuklingai
gegužės 28, 29 ir 30 dienų laidos atėjo
kitą dieną po „Draugo” išspausdini-
mo datos – gana normaliai.

Pritrūkęs kantrybės nutariau
pats asmeniškai ištirti tų pašto tar-
nybos negerovių priežastis. Pirmiau-
sia žinoma, mandagiai painformavau
savo nuolatinį laiškanešį, labai malo-
nų žmogų, Mike, nors gerai nujau-
čiau, kad tai ne jo kaltė.

Kitą dieną nuvykau į S. Omaha
pašto stotį. Ir čia jie nieko nežinojo,
nebuvo kalti, už Mike tiesiog dėdami
galvą, jam sakydami daug kompli-
mentų, vertindami kaip labai sąži-
ningą bei pareigingą tarnautoją, paš-
to tarnyboje išdirbusį keliolika metų.

Po keleto dienų kreipiausi į cent-
rinę Omahos pašto įstaigą. Labai ma-
loni ir korektiška tarnautoja mane
painformavo, kad ir čia jie nekalti, ir
pasakė, kad laikraštis, priklausąs
„periodical” klasei, jų traktuojamas
kaip pirmos klasės paštas ir adresa-
tui pristatomas neatidėliojant. Ka-
dangi jie neturi įgaliojimo visokius
netikslumus ir nusiskundimus iš-
aiškinti vietoje, jie man davė US Pos-
tal Service „Publication Watch” tele-
fono numerį 1-800-275-8777.

Grįžęs namo sėdau prie telefono
ir „išbadžiau” man duotą numerį. Čia
ir prasidėjo mano tyrimo didžiausi
vargai. Atsakė kažkoks robotas su
įsakymais paspausti „1”, jei nori to,
papspausti „2”, jei nori kito,  spausti
„3”, jei nori dar ko nors ir t. t. Gal ko-
kius penkis ar šešis pasirinkimus.
Kas blogiausia, tas robotas šnekėjo
kažkokiu azijietišku akcentu, kuriam,
mano nuomone, reikėtų vertėjo iš-
versti į suprantamesnę anglų kalbą.
Visiškai pasimetęs, kokį numerį pa-
spausti, padėjau ragelį ir trumpai
atsikvėpęs ir nuraminęs jau pradėjusį
kilti kraujospūdį, vėl baksnoju 1-800-
275-8777. Atsako tas pats robotas su
ta pačia litanija. Šį kartą nutariau
paspausti „1”. Turbūt gerai patai-
kiau, nes kitas balsas ir su skirtingu
ne amerikietišku akcentu pradėjo
klausti įvairių klausimų, kaip žirnius
beriamų. Į tuo klausimus turėjau at-
sakyti „yes” arba „no” Čia irgi, ma-
tyt, automato būta, nes į mano ban-
dymus pakartoti klausimus jis visiš-
kai nereagavo, tik lyg plieniniu balsu
davė komandas pakartotinai prašy-
damas teigiamo ar neigiamo atsaky-
mo. Pagaliau nutariau į visus klausi-
mus atsakyti „yes” ir turbūt vėl ge-
rai pataikiau. Paskui tas beširdis ro-
botas pradėjo skaityti kažkokius ne-
liečiamybės ar tapatybės aktus, dar
išreikalaudamas mano vardą ir pa-
vardę, adresą, telefono numerį, gimi-
mo datą ir vietą, kur gimiau, sociali-
nį draudimo numerį ir gal dar ką
nors daugiau – nebeprisimenu. Ta vi-
sa tirada užtruko mažiausiai 10 mi-
nučių. Net prakaito lašai ant kaktos at-
sirado ir kraujo spaudimas vėl paki-
lo. Pagaliau, ačiū Dievui, gana malo-
nus moteriškas balsas, manau, ispa-
nišku akcentu, manęs užklausė, kuo
ji galinti patarnauti. Nedelsdamas,
savo „dailiu” lietuvišku akcentu jai at-
pasakojau jau girdėtą istoriją apie lie-
tuviško dienraščio „Draugas” labai
keistą – nereguliarų pristatymą abo-
nentams ir t. t. ir t. t. Nebuvo lengvas
tas telefoninis pasikalbėjimas, nes ji
ne viską suprato iš mano pusės ir at-
virkščiai. Balsas pradėjo užkimti beaiš-
kinant, karštas prakaitas išmušė,
liežuvis pradėjo pintis. Mažiausiai ki-

2009 metų liepos mėnesį ,,Drau-
gas” švęs garbingą 100 metų sukaktį.
Tai seniausias be pertraukos leidžia-
mas lietuvių laikraštis pasaulyje, die-
nos šviesą išvydęs 1909 metais liepos
12 d. Laikraštis iš pradžių leistas
Pennsylvania valstijoje, o nuo 1912 me-
tų – Čikagoje. Iki 1916 metų ,,Drau-
gas” išeidavo kartą per savaitę, o nuo
1916 – jau kiekvieną dieną (išskyrus
pirmadienį ir sekmadienį, taip, kaip
ir dabar). Dienraščiu ,,Draugas” iš-
liko iki pat šių dienų. 

Ne vienas apsilankęs ,,Draugo”
redakcijoje žino, jog čia lentynose
stūkso sudėti visi 100 metų ,,Draugo”
numeriai. Nemažai senųjų ,,Draugų”
jau sudūlėję, tad šiandien redakcijoje
jau negalima pavartyti pačių seniau-
sių laikraščio numerių. Vėlesnių me-
tų laikraščiai taip pat nyksta, neretai
bevartant aptrupa puslapio kampai,
lūžta popierius. Dūlantys laikraščiai
pamažu į nežinią nusineša ir ,,Drau-
go” aprašytą istoriją. Siekdami ją
prisiminti, kartu ir paminėti ,,Drau-
go” šimtmetį, visus skaitytojus kvie-
čiame sugrįžti į praeitį ir drauge pa-
sklaidyti įvairių metų ,,Draugo” nu-
merius. 

Šią savaitę siūlome skaitytojams
susipažinti su 1914 metais (prieš 94
metus) tada dar savaitraštyje pa-
skelbtų straipsnių iš ,,Sveikatos
skyrelio”  Kalbą palikome netaisytą.

Redakcija

GYDYMAS ,,JUOKAIS”

Medikališkame žurnale randame
sekantį pranešimą: žmogui užtino
tonsilis, arba kaip lietuvis pasakytų
,,užėmė gerklę”, – Dr. Hall apžiūrėjęs
ligonį, pasakė, turėsiąs pradurti ir
tuo tikslu žadėjo rytojaus sulaukęs
atvykti ir prapiauti tonsilį. Žmogelis,
belaukdamas rytojaus – pasiėmė į
rankas ,,juokų knygelę” pasiskaityti.
Beskaitydamas vienoje vietoje taip
nuoširdžiai pradėjo juokties, kad
skaudulis truko savaimi ir ligonis pa-
sveiko. 

Kitame medikališkame žurnalę
(sic), randame pranešimą D-ro Skrain-
ka’s, kuris iš persitikrinimo kviečia
gydytojus atkreipti atydą į gydymo
būdą ,,juokais” – ir užtai D-ras
Skrainka esti pašiepiamas to paties
žurnalo.

Francūzų medikališkas žurnalas
pamini vieną svarbų atsitikimą su
Karoliaus Didžiojo sūnum, kuris tu-
rėjęs karštį per dvidešimts dvi dieni.

Gydytojai buvo nutarę, kad liga esan-
ti neišgydoma.

Tečiau vienas gydytojas iš jų
tarpo, išdrįso gydyti ligonį prajuoki-
nimu. Karalėlis buvo prajuokintas,
netik kad juokėsi, bet ir kvatojo iš
juoko iki tol, kol iš nosies prasimušė
kraujas, kurio daug nubėgo. Prasi-
mušimas kraujo išėjo geran, nes ligo-
nis po to žymiai pagerėjo ir į šešias
dienas jau buvo suvis sveikas.

***
Tas pats žurnalas, kuris Dr.

Skrainką taip pašėpė, redakcijos
straipsnyje nors nesako stačiai, kad
tai yra tikras vaistas gydymo juokais,
bet vis delto uoliai ragina atkreipti
domą į gydymą ligonių juokais ir
tuom sukelia nemaža labai svarbių
minčių.

Čion negal būti mažiausios abe-
jonės, kad linksmumas ir surami-
nimas padeda ligoniui išgyti; ypatin-
gai tada, kada ligonio sveikata sviruo-
ja tai ton, tai kiton pusėn, tada tai su-
raminimas, palinksminimas turi
persvarą gerojon pusėn.

Sergantis paprastai vien tik apie
savo ligą bemąsto. Jis negali aiškiai
žiūrėti ir būti ramus nei tarpe savo
mylimų draugų. Jis netenka geros iš-
vaizdos. 

Juokai yra toji bibliška ,,alyvos
šakelė” medicinoje. Kada žmogus juo-
kiasi, jis užmiršta pats savę, nors ant
valandėlės, ir tai jau didis žingsnis
prie išgijimo.

Jo mintįs yra malonios, meilios –
tai kitas žingsnis. Kada jis juokiasi,
jis sujudina visą kraujo cirkuliacija.
Jo krūtinės perklodas (diaphragma)
savo siubavimu daužo jaknas. Jo pil-
vo sienos, spaudo pilvą ir žarnas su
savo daužymais panašiai į kūjelį. Jis
sujudina kraują plaučiuose. Ir jei ligo-
nies kojos būna šaltos, jos sušįla, nes
juokas pripildo odoje kraujo takelius
krauju.

Kitais žodžiais, juokties yra tai
daryti braukymą (massažą) savo jak-
noms, virškinimo organams ir ki-
toms kuno dalims, išvalyti plaučius,
ir priversti kraują atlikti geresnę cir-
kuliaciją (aplinktaką). Iš kitos-gi pu-
sės, juokas gali padaryti ir didelį
blogumą. Surinkę žmonės paklausyti
komedijų iš juokų daugiau kosi ir
čiaudo, neg iš tragedijos. Intempta
tulžė arba appendix (akloji žarna) ga-
li trūkti nuo juokų.

Ištrauka iš
,,Sveikatos skyrelio”,

vesto A. L. Graičūno.
1914 m. sausio 8 d.

,,Draugo”
šimtmečiuišimtmečiui
artėjantartėjant

NuomonėNuomonė

tas desėtkas minučių prabėgo, kol
pagaliau man paaiškino, kad po die-
nos kitos aš išgirsiąs apie apklausinė-
jimo rezultatus. Buvau labai laimin-
gas ir patenkintas to pasikalbėjimo
kančių pabaiga. Bet tai dar ne viskas.

Gal po valandos, prakaitui nuo
kaktos dar nenudžiūvus, suskamba
mano telefonas. Kalba moteriškas, be
akcento, aiškia dikcija balsas. Prisi-
statė esanti vietinė Omahos pašto
įstaigos tarnautoja. Nebereikėjo nei
tų tapatybės įrodymų. Pirmiausiai ji,
kaip ir kiti pašto tarnautojai anks-
čiau, išgyrė jau pažįstamą laiškanešį
Mike. Apgailestavo dėl blogo „Drau-
go” pristatymo ir, be abejo, neprisi-
ėmė Omahos pašto tarnybos kaltės.

Dar norėjau smulkiau jai paaiškinti
tą patį reikalą, bet mano bevielis tele-
fonas ėmė ir užgeso, išsibaigus bate-
rijai.  Daugiau ji man nebepaskambi-
no, nes pašto darbo diena jau ėjo į pa-
baigą. Tuo ir baigėsi mano kančios iš-
aiškinti tą neišaiškinamą problemą –
atrišti tą Gordijaus mazgą, JAV Pašto
tarnybos sunarpliotą. Turbūt kitą
die-ną Mike atnešė „Draugo” tarnau-
tojos pažadėtą balandžio 26 dienos
laidą su keturiomis atkarpomis „Gand-
rai – Geradariai”.

Baigsiu pabrėždamas, kad per
paskutines dvi savaites mūsų „Drau-
gas” ateina gana reguliariai, dieną ar
dvi po išėjimo, kartais ir tą pačią die-
ną. Kur čia šuo pakastas?
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Lietuvos mokiniai tarptautinèse
olimpiadose skynè laurus

Vilnius/Briuselis, liepos 21 d.
(ELTA) – Europos literatūros vertėjų
sąjungų taryba Briuselyje paskelbė
prieštaraujanti Europos Sąjungos
sprendimui neberemti Europos verti-
mo centrų, kurie literatūros vertė-
jams suteikia galimybę užsienio šaly-
se geriau pažinti vietinę kalbą ir kul-
tūrą bei padeda suartinti vertėjus su
jų verčiamų knygų autoriais.

Pasak Europos literatūros vertė-
jų sąjungų tarybos (European Coun-
cil of Literary Translators Associa-
tions) prezidentės Ros Schwartz, Eu-
ropos Sąjunga, kurios vidinių verti-
mų biudžetas sudaro apie 1 milijardą
eurų, nusprendė neberemti Europos
vertimo centrų, kurių yra daugiau
kaip dvylika. Šie centrai leidžia lite-
ratūros vertėjams padirbėti šalyse,
kurių autorius jie verčia, ir geriau pa-
žinti atitinkamą kalbą bei kultūrą,
dalyvauti vertėjų lavinimo progra-
mose ir viešuose renginiuose arba tie-
siog netrukdomai susikaupti labai
kruopščiam darbui.

,,Europos literatūros vertėjų są-
jungų taryba (CEATL) yra pasipikti-
nusi sprendimu neremti paraiškas
pateikusių vertėjų centrų, nes tai
prieštarauja pačiai daugiakalbės ir
daugiakultūrės Europos nuostatai,
tokios Europos, kurioje literatūros

vertėjų darbas yra būtinas siekiant
geriau suprasti vieniems kitus ne tik
literatūros, bet taip pat filosofijos,
mokslo, visuomenės mokslų, dailės,
kino ir teatro srityse”, – rašoma pa-
reiškime, pavadintame ,,Europos kul-
tūra – knygos viršelis be knygos?”.

CEATL duomenimis, ES progra-
mos ,,Kultūra 2007–2013” metinį
biudžetą sudaro daugiau kaip 400
mln. eurų, kurie daugiausia skiriami
didiesiems kultūros projektams, pa-
vyzdžiui, filmų kūrimui. ,,Ta pati ES
2008 metus paskelbė ,,kultūrų dialo-
go metais” ir 2009 m. pradžioje keti-
na surengti didelį simpoziumą, skirtą
literatūros vertimui kaip šio dialogo
,,ypatingai išraiškai”. CEATL pabrė-
žia, kad tarptautiniai literatūros ver-
tėjų centrai, kurių pirmą prieš 30 me-
tų pagal viduramžių Toledo mokyklos
modelį įsteigė Elmar Tophoven, vie-
nas geriausių Beckett vertėjų, yra
kultūrų dialogo švyturiai ir todėl ne-
abejotinai nusipelno Europos Sąjun-
gos struktūrinių fondų paramos. Ki-
taip pats Europos kultūros ir kultūrų
dialogo sumanymas pasidarys tuščias
kaip knygos viršeliai be knygos.

Europos literatūros vertėjų są-
jungų taryba vienija 26 organizacijas
22 šalyse. Lietuvos literatūros vertėjų
sąjunga yra CEATL narė nuo 2005 m. 

Vilnius, liepos 21 d. (ELTA) –
Vilniuje, prie Karaliaus Mindaugo til-
to, krantinėje šalia Energetikos mu-
ziejaus, atidaryta kultūros prieplau-
ka ,,KultFlux”.

Dar neregėta Menų prieplauka,
kuri yra programos ,,Vilnius – Euro-
pos kultūros sostinė 2009” dalis, visą
vasarą kvies leisti laiką prie Neries –
kurti, pramogauti, ilsėtis, stebėti ir
mėgautis kultūra ant vandens.

Kelias savaites vykstančios dirb-
tuvės jau ,,apgyvendina” krantinę.
Dirbtuvių metu žinomi Lietuvos, Ny-
derlandų ir Vokietijos menininkai ir
meno studentai kuria funkcinius me-
no objektus krantinei ir siūlo būdus,
kuriais galima naujai patirti, panau-
doti, prisijaukinti upę ar ja gėrėtis.

Neryje statomi plaukiojantys,

šviečiantys objektai, betoniniai bal-
dai, iškyšuliai ir salos, kviečiančios
vilniečius juos išbandyti ir naudotis
iki rugsėjo vidurio.

,,KultFlux” kultūros prieplauka
– tai sumanymas, kuriuo bandoma
prisijungti prie diskusijos apie nyks-
tančias ir vienodėjančias miesto vie-
šąsias erdves ir bandyti atgaivinti
krantinę, kadaise buvusią vienu di-
džiausių miesto traukos centrų. Nau-
ja kultūros vieta krantinėje kvies vil-
niečius atkreipti dėmesį į vieną iš
svarbiausių miesto centrą formuojan-
čių dalių – upę, pastebėti ją ir leisti
laiką krantinėje.

Iki pat rugsėjo vidurio specialiai
įrengtoje prieplaukoje ant vandens
vyks įvairių kultūros sričių renginiai,
kuriantys ypatingą atmosferą. 

Kultūros prieplauka ,,KultFlux”.                                                    ELTOS nuotr.

Vykdytas kibernetinis puolimas 
prieš mokesçiû inspekcijâ  

Literatùros vertèjai 
pasipiktino ES sprendimu

Lietuvoje gyvena 479 šimtameçiai  

Vokietijos lietuviai parplauks �  
î Klaipèdâ�

Vilnius, liepos 21 d. (Alfa.lt) –
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)
prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos praneša, kad šeštadienį
buvo sutrikdytas interneto ryšys su
įstaigos internetine svetaine bei
Elektroninio deklaravimo sistema.
Vienu metu siunčiant didelius sie-
kius užklausimų į VMI internetinius
puslapius, keletui valandų buvo din-
gęs ryšys tarp VMI ir interneto tie-
kėjo.

Įstaigos sistemų darbas nebuvo
sutrikdytas, mokesčių mokėtojų
duomenys bei kita svarbi informacija
visiškai apsaugota ir nepaliesta. Apie
bandymą pakenkti informuotos spe-
cialiosios tarnybos.

Įstaigos specialistai, šeštadienį
gavę pranešimą, kad sutriko VMI in-
terneto ryšys, kartu su interneto pas-

laugų teikėju nustatė, kad trikdžių
priežastis – didžiulis vienu metu
siunčiamų užklausų kiekis. Nedel-
siant buvo uždaryti serverių adresai,
iš kurių buvo siunčiamos užklausos
(serveriai, kaip rodo pirminiai tyri-
mai, yra Rumunijoje), VMI informa-
cinių technologijų specialistai kartu
su paslaugos teikėju atstatė interneto
ryšį.

„Tikėtina, kad tai – iš anksto su-
planuotas veiksmas. Mūsų apsaugos
sistemos patikimos – jos pastebėjo
trikdžius, neleistina veikla buvo sus-
tabdyta, interneto ryšys atkurtas.
Galime užtikrinti, kad sistemų dar-
bas nesutrikdytas, mokesčių mokėto-
jų duomenys apsaugoti”, – pažymi
VMI prie FM viršininko pavaduotojas
Gediminas Vyšniauskis.

Vilnius, liepos 21 d. (ELTA) – Vi-
si Lietuvos moksleiviai, dalyvavę
Vengrijos sostinėje Budapešte vyku-
sioje 40-ojoje tarptautinėje olimpia-
doje, pelnė medalius.

Kauno technologijos universiteto
(KTU) gimnazijos abiturientė Rober-
ta Pocevičiūtė pelnė aukso medalį.
Merginą ruošė mokytoja Birutė Ma-
ciulevičienė. Ši mokinė pernai iš
Maskvoje vykusios chemijos olimpia-
dos grįžo su pagyrimo raštu. Bronzos
medaliais šiemet apdovanoti abitu-
rientai Sandra Stanionytė iš Vilniaus
licėjaus, Mindaugas Jakutis iš KTU
gimnazijos ir vienuoliktokas Ignas
Anikevičius iš Vilniaus licėjaus.

Jau ne pirmus metus Lietuvos
mokinių komandą sėkmingai paren-
gia ir jai vadovauja dr. Rimantas Rau-
donis iš Vilniaus universiteto. R.
Raudonis kasmet suburia Vilniaus
universiteto Chemijos fakulteto dės-
tytojus gabiems mokiniams parengti.

Šiais metais komandai vadovavo
ir buvęs tarptautinių mokinių olim-
piadų nugalėtojas Raimondas Galve-
lis iš Vilniaus universiteto. 

Iš Indijoje, Mumbai mieste, vy-
kusios 19-osios tarptautinės mokinių
biologijos olimpiados Lietuvos dele-
gacija grįžo taip pat su apdovanoji-
mais.

Kauno Milikonių vidurinės mo-
kyklos vienuoliktokė Milda Jakuta-
vičiūtė pelnė sidabro medalį. Merginą
ruošė mokytojas Eugenijus Skirgaila.
Tai pirmasis Lietuvos jaunųjų biolo-
gų sidabro medalis, iškovotas šioje
olimpiadoje. Bronzos medaliais ap-
dovanotos abiturientės Justė Žagū-
naitė iš Vilniaus licėjaus ir Laura Na-
vasaitytė iš Kretingos J. Pabrėžos
gimnazijos.

Lietuvos mokiniai tarptautinėje
biologijos olimpiadoje dalyvavo antrą
kartą. Pernai buvo iškovoti trys bron-
zos medaliai. 

Klaipėda, liepos 20 d. (ELTA) –
Iš Vokietijos Kylio uosto pirmadienį į
Lietuvą išplaukė olandų burlaivis
,,Flying Dutchman”. Šiuo laivu iš Vo-
kietijos į Klaipėdos jūros šventę išvy-
ko Vokietijos Lietuvių Bendruomenės
valdybos ir tarybos nariai, Vokietijos
lietuvių jaunimo sąjungos atstovai,
Vokietijos verslininkai ir menininkai.
Juos lydės Lietuvos ambasadorius
Vokietijoje Evaldas Ignatavičius.

Šiuo projektu siekiama paska-
tinti vokiečius plačiau pasidomėti sa-
vo baltiškaisiais kaimynais, supažin-
dinti su galimybėmis pasiekti Lietuvą
jūriniais keliais, taip pat ir išeivijos
atstovus paskatinti grįžti į Lietuvą.

Klaipėdą buriuotojai turėtų pa-
siekti liepos 24 d. Tą pačią dieną bus

pasirašyta Vokietijos Lietuvių Bend-
ruomenės ir Klaipėdos savivaldybės
bendradarbiavimo sutartis. Šiuo
plaukimu bus tęsiamas Lietuvos pri-
sistatymo Šiaurės Vokietijoje rengi-
nių ciklas.

Birželio pirmomis dienomis su
verslo delegacija Vokietijos uostuose
viešėjo Lietuvos susisiekimo minist-
ras Algirdas Butkevičius, birželio 17
d. kartu su Hamburgo verslo, politi-
kos, kultūros, visuomenės veikėjais
buvo švenčiamos Baltijos šalių Joni-
nės, kuriose lankėsi ir Lietuvos Sei-
mo Užsienio reikalų komiteto pirmi-
ninkas Justinas Karosas.

Rudenį Lietuva toliau bus pris-
tatoma Baltijos šalių kultūros metų
Vokietijoje renginiais.

Vilnius, liepos 21 d. (ELTA)  –
Nors Lietuva nėra ilgaamžių šalis, vis
dėlto gali pasigirti turinti beveik pusę
tūkstančio šimtamečių. Šiuo metu
Lietuvoje gyvena 479 senoliai, perko-
pę 100 metų. Tą rodo Gyventojų re-
gistro tarnybos duomenys. Tarp tokio
garbingo amžiaus sulaukusių piliečių
– 274 moterys ir 205 vyrai.

Vyriausia mūsų šalies moteris

gyvena Šalčininkų rajone ir gali pa-
sidžiaugti sulaukusi 116 metų. Vy-
riausias Lietuvos vyras yra iš Kauno
rajono. Jis yra atšventęs 112 metų ju-
biliejų.

Seniausia užregistruota Lietuvos
moteris gyveno Palangoje. Ji mirė su-
laukusi net 125 metų. O ilgiausiai gy-
venęs šalies vyras mirė sulaukęs 115
metų ir buvo iš Druskininkų.

Kultùros prieplauka siùlo 
pramogas prie Neries
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Kinija ir Rusija pasidalijo
Amùro salas 

DUBLINAS
Europos Sąjungos (ES) pertvar-

kų sutarčiai nepritarusios Airijos
premjeras Brian Cowen pirmadienį
paprašė kitų Bendrijos šalių kantry-
bės ir supratimo. Jo komentarai išs-
pausdinti laikraščio straipsnyje prieš
Prancūzijos prezidentui Nicolas Sar-
kozy atvykstant į Dubliną. Praėjusią
savaitę Prancūzijos vadovas sukėlė
Airijos vadovų susierzinimą, pasakęs,
kad šalis turės dar kartą balsuoti dėl
Lisabonos sutarties. Airijos vyriausy-
bė dar neapsisprendė dėl tolimesnių
veiksmų po praeitą mėnesį įvykusio
referendumo, kurio metu nebuvo pri-
tarta minėtai sutarčiai. 

ŠANONAS
Iranas turi per dvi savaites rim-

tai atsakyti į tarptautinį pasiūlymą
sustabdyti prieštaringai vertinamą
branduolinę veiklą arba sulauks to-
lesnių ,,baudžiamųjų priemonių”,
perspėjo JAV valstybės sekretorė
Condoleezza Rice. Šeštadienį Ženevo-
je įvykęs susitikimas pasiuntė ,,ira-
niečiams labai aiškią žinią, kad jie
negali vilkinti  ir kad jie turi priimti
sprendimą”, sakė C. Rice žurnalis-
tams, pirmadienį drauge su ja vyks-
tantiems į Artimuosius Rytus.

VARŠUVA
Gedintys Lenkijos gyventojai pa-

gerbė kovos su komunistiniu režimu
didvyrį, istoriką ir Europos Sąjungos
(ES) parlamento narį Bronislaw Ge-
remek, už kurį gedulingos Mišios bu-
vo aukojamos Varšuvos Šv. Jono ka-
tedroje. B. Geremek žuvo automobi-
lio avarijoje liepos 13 d., sulaukęs 76-
erių. L. Walęsa ir B. Geremek buvo
vieni iš ,,Solidarumo” įkūrėjų. 1980
m. susikūręs judėjimas dešimt metų
kovojo su Lenkijos komunistiniu re-
žimu ir reikšmingai prisidėjo prie jo
žlugimo 1989 m. 

SINGAPŪRAS
Kariškių valdomas Myanmar

pirmadienį oficialiai patvirtino Piet-

ryčių Azijos valstybių sąjungos
(ASEAN) chartiją, kuri įpareigoja šio
regiono šalis remti demokratiją ir
žmogaus teises. Užsienio reikalų mi-
nistras Nyan Win sutarties doku-
mentus perdavė per metinį ASEAN
užsienio reikalų ministrų susitikimą.
Šią 10 valstybių vienijančios sąjun-
gos chartiją dar turi patvirtinti Tai-
landas, Indonezija ir Filipinai.

KATMANDU
Nepalo įstatymų leidėjai pirma-

dienį išrinko pirmą po monarchijos
panaikinimo šalies prezidentą, bet
tai, kad jie atmetė maoistų remiamą
kandidatą, reiškia, jog politinė akla-
vietė tęsis toliau. Už centristinės Ne-
palo kongreso partijos remiamą Ram
Baran Yadav, kuris varžėsi su maois-
tų kandidatu Ramraja Prasad Singh,
balsavo 308 iš 590 Nepalo konstitu-
cinės asamblėjos narių. Prezidento
išrinkimas buvo laikomas gyvybiškai
svarbiu žingsniu siekiant įveikti ilgo-
kai besitęsiančią politinę aklavietę, į
kurią šalis pateko, kai gegužės mė-
nesį buvo nušalintas nepopuliarus
karalius Gyanendra  ir panaikinta
240 metų gyvavusi monarchija.

JERUZALĖ
Didžiosios Britanijos ministras

pirmininkas Gordon Brown pirma-
dienį perspėjo Iraną, kad jo laukia vis
didesni apribojimai, jei jis atmes įta-
kingų valstybių pasiūlymą dėl jo gin-
čijamos branduolinės programos.
Kreipdamasis į Izraelio parlamentą,
G. Brown pažadėjo remti Izraelį ir sa-
kė, kad Irano prezidento Mahmoud
Ahmadinejad grasinimai ištrinti Iz-
raelį iš žemėlapio yra ,,visiškai pasi-
bjaurėtini”. Tai buvo pirmas kartas
per visą istoriją, kai britų ministras
pirmininkas kreipiasi į Knesetą.

HARARĖ
Zimbabvės opozicija ir valdančio-

ji prezidento Robert Mugabe partija
pasirašė susitarimą dėl gairių oficia-
lioms deryboms, kuriomis bus siekia-
ma išspręsti rimtą šalies krizę, nuro-
dė abi šalys. Opozicinio Judėjimo už
demokratines permainas (MDC) pa-
reigūnas sakė, kad jo vadovas Mor-
gan Tsvangirai pasirašė tokį susita-
rimą su R. Mugabe.

EUROPA

AZIJA

Barack Obama lankosi
Artimuosiuose Rytuose

AFRIKA

ARTIMIEJI RYTAI
Bagdadas, liepos 21 d. (AFP–

BNS) – JAV demokratų partijos kan-
didatas į prezidentus Barack Obama
šeštadienį atvyko į Afganistaną ir
pradėjo kelionę po Artimuosius Rytus
bei Europą, kurioje mėgins įrodyti sa-
vo patirtį užsienio politikoje. Prieš iš-
vykdamas į kelionę, kurios metu taip
pat aplankys Iraką, B. Obama žurna-
listams sakė ketinantis daug klausytis. 

Demokratų partijos senatorius
paragino nusiųsti į Afganistaną dar
dvi brigadas – apie 7 tūkst. JAV ka-
rių, ir pakeisti ,,vienpusį” dabartinio
JAV prezidento George W. Bush ad-
ministracijos požiūrį į padėtį Irake.
B. Obama paragino per 16 mėnesių
išvesti JAV karines pajėgas iš Irako.

Šią savaitę B. Obama dar planuo-
ja apsilankyti Jordanijoje, Izraelyje,
Vokietijoje, Prancūzijoje ir Didžiojoje
Britanijoje.

Demokratų partijos kandidatas
mėgina paneigti Respublikonų parti-
jos senatoriaus John McCain kaltini-

mus, jog jis turi per mažai užsienio
politikos patirties, kad galėtų tinka-
mai eiti vyriausiojo JAV ginkluotųjų
pajėgų vado pareigas. 

JAV demokratų kandidatas į
prezidentus Barack Obama pirmadie-
nį atvyko į Iraką, kad vietoje išsiaiš-
kintų padėtį šioje smurto tebekrečia-
moje šalyje, sakė vienas JAV amba-
sados pareigūnas.

,,Senatorius Barack Obama at-
vyko į Iraką kaip Kongreso delegaci-
jos narys, drauge su senatoriumi
Jack Reed ir senatoriumi Chuck Ha-
gel”, – sakė ambasados atstovas Ar-
mando Cucciniello.

,,Manau, labai svarbu prisiminti,
jog vykstu ten kaip Jungtinių Valstijų
senatorius. Vienu metu mūsų šaliai
vadovauja vienas prezidentas”, –
prieš kelionę į Iraką sakė B. Obama.

B. Obama pirmadienį susitiko su
Irako vyriausybės vadovu Nuri al-
Maliki.

Beijing, liepos 21 d. (BNS) –
Beijing ir Maskva pirmadienį galuti-
nai susitarė dėl Rusijos ir Kinijos sie-
nos rytinės dalies paženklinimo, taip
išspręsdamos 40 metų trukusį ginčą
ir parodydamos, kad santykiai tarp
šių buvusių komunistinių priešinin-
kių gerėja.

Rusija grąžins 174 kv. km terito-
rijos prie sienos su Kinija, praneša
laikraštis „China Daily”. Rusijos už-
sienio reikalų ministras Sergej Lav-
rov,  besilankantis Kinijoje, ir Kinijos
užsienio reikalų ministerijos vadovas
Yang Jiechi pirmadienį pasirašė pa-
pildomą protokolą – Rusijos ir Kinijos
sienos rytinės dalies aprašymą. Taip
buvo baigta juridiškai įforminti bend-
rą sieną.

Pasak S. Lavrov, pasirašius šį
protokolą sudaromos „visos sąlygos
tam, kad Rusijos ir Kinijos siena visa-
da būtų saugumo, atvirumo ir drau-
gystės siena”.

Kinijos ir Rusijos siena iš viso
driekiasi 4,3 tūkst. kilometrų. Nesu-
tarimai dėl jos yra šimtmečių senumo
ir prasidėjo dar tais laikais, kai viena
kitos link plėtėsi imperinė Kinija ir

carinė Rusija. Varžybos dėl pasienio
rajonų XX-ojo amžiaus 7-ajame ir 8-
ajame dešimtmečiuose buvo virtusios
smurtiniais susirėmimais, kurie buvo
privertę tarptautinę bendriją nuogąs-
tauti dėl galimo branduolinio karo.

Mao Zedong laikais Beijing teigė,
kad Rusija dar XIX amžiaus viduryje
atplėšė maždaug pusantro milijono
kvadratinių kilometrų neva nuo am-
žių kinams priklausančių teritorijų.

1969 m. ginčas, kam priklauso
Damanskio sala Usūrio upėje, virto
Kinijos ir SSRS pasieniečių kruvinu
susirėmimu – žuvo 48 SSRS ir maž-
daug tūkstantis Kinijos pasieniečių.
1991 m. Michail Gorbačiov pasirašė
susitarimą, leidžiantį juridiškai įfor-
minti 98 proc. visos sienos. Damanski
sala atiteko Kinijai.

Tačiau šalims dar 13 metų nepa-
vyko susitarti, kam priklauso Didžioji
Usurijsko ir Tarabarovo salos netoli
Chabarovsko, taip pat Didžioji sala
Arguno upėje. Dokumentą 2004 m.
lankydamasis Beijing galų gale pasi-
rašė tuometinis Rusijos prezidentas
Vladimir Putin. 

JAV demokratų partijos kandidatas į prezidentus Barack Obama susitiko su Afga-
nistano gyventojais. Reuters nuotr.
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Sutrumpinimai: atm. įn. – atminimo įnašas, vard. įn. – vardinis įnašas, prog.
įn. – proginis įnašas; pavardė po dvitaškio – aukotojas; suma po pavardės
skliausteliuose – viso įnešta į LF.

Barisa, Bart, CA ($295); Butkevičius, Rimantas ir Elga, MI ($10);
Dulys Vytas, MD ($160); Jonaitis, Vytautas, MI ($1,610); Lastienė,
Sofija, MI ($260); Nadeau, Anastasija, CT ($10); Paalksnis, Edmundas
ir Jolanta, MI ($10); Šalčiūnas, Jeronimas, LT ($200); Šeduikis, Ąžuo-
las, NJ ($10); Vaičkutė, Karolina, FL ($100); Vosylius, Antanas, CA
($163); 
Ivaška, Povilas ir Joanna atm. įn.: Landsbergienė, Teresė, MD ($700);
Biskis, Dr. Birutė, IL ($420); Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI
($3,120); Klass, Stephen, CA ($20); Liutvinskaitė, Jūratė, FL ($20);
Morkevičiūtė, Rasa, MA ($250);
Banevičius, Mykolas ir Danguolė, CT ($470); Norvaišienė, Dr. Valerija
atm. įn.: Petrutienė, Regina, MA ($600); Palumbo Jr., Albert Joseph,
PA ($25); Udrys, Teodoras ir Vincenta, atm. įn.: Udrys, Narimantas ir
Janina MI ($500); Vaškelis, Prima, FL ($400); Vaškys, Sofija, FL
($1,000); Vasys, Jonas, MA ($125); Veselka, Birutė atm. įn.: Udrys,
Narimantas ir Janina, MI ($25); Walker, Angelė, MD ($35); Žygas,
Juozas ir Apolonija atm. įn.: Baltutienė, Apolonija, CA ($1,280);
Balchunas, Indrė T.,  ($27.30);
Karsas, Julius, IL ($650); Paškus, Raymond E. ir Stella, IL ($2,480);
Railaitė, Neringa, CA ($1,130); Thies, Paul ir Rasa, CA ($205);
Šlačius, Peter, NY ($35);
Ambrozė, Marius,  MD ($745); O'Brien, Vincent, Angl. ($40);
Budrys,  Antanas ir Jūratė, IL ($660);
Briedis, Juozas ir Ona atm. įn.: Stonys, Dalia Briedytė, MI ($1,730);
Buivys, Daina, MD ($550); Cidzikaitė, Dalia, IL ($50); Gray, Mary
prog. įn.: (90-mečio pr.): Yatska, Deborah, CA ($50); JAV LB Cape Cod
apylinkė, MA ($900); Karnius, Albinas prog. įn. (85-mečio pr.): Grinis,
Aldona, FL ($250); Kiliulis, Česlovas, MA ($800); Klosis, Walter, NY
($1,790); Laskauskienė, Valerija atm. įn.: Laskauskas, Kęstutis, MD
($275); Mardosz, Rūta Vaitkus, IL ($150); Maurukas, Dr. Jonas, FL
($5,350); Menciūnas, Angelica, NY ($150); Musonis, Dr. Vytautas ir
Genovaitė, IL ($1350); Petrulis, Dr. Birutė S. Preikštas, FL ($620);
Puškorienė, Marytė, OH ($2,450); Tomkutė, Milda, CA ($500);
Užubalis, Nijolė Jankutė, Austral. ($450); Varkus, Ona, MD ($175);
Beer, Catherine C., (per Aetna Foundation) ($63.63);
Digrys, Dr. Vytautas atm. įn.: Dolles, Nina, Vokiet.,  ($965.26);
Grinis, Aldona, FL ($1,400);
Stankaitis, Dr. Jonas ir Izabelė, OH ($1,485);
Aleksonis, Asta atm. įn.: Aleksonis, Tadas ir Česlava, MA ($1,100);
Banionis, Ryan Sean vard. įn.: Banionienė, Ona, OH ($100); Boyle,
Marion H., OR ($400); Bertulytė-Bray, Ina G., WA ($875); Bucelevicz,
Michael, MA ($100); Čepulytė, Monika vard. įn: Joga, Pranas, CA
($100); Černis, Diana Aušra, MI ($200); Čižinauskas, Elena J., IL
($1,200); Daugirdas, Dr. Jonas ir Dr. Ona, IL ($900); Deveikis, Audra,
CA ($500); Empakeris, Matas vard. įn.: Joga, Pranas, CA ($100);
Gailiūnas, Angelė, CT ($300); Gečas-McCarthy, Irena, NY ($300);
Giedraitis, Kąstytis K. ir Rita, MI ($460); Gleveckas, Algimantas P.
atm. įn.: Gleveckas, Dr. Algimantas B. IL ($4,100); Janušonytė, Rasa
Viltė vard. įn.: Janušonienė, Palmyra, WI ($100); Jogaitė, Karina vard.
įn.: Pranas, Joga, CA ($100); Kazlauskas, Kazys ir Teresė, IL ($700);
Keblinskas, Algirdas P., CA ($1,400); Kizlauskas, Kazys ir Liolė, MI
($180); Koncė, Dr. Alvydas, CA ($1,600); Kondratas, Dr. Ramūnas A.,
VA ($100); Krištolaitis, Aldona M., IL ($600); Kwedar, Dr. Edward W.,
IL ($1,700); Lukas, Algis ir Dalė, MD ($600); Marcinkevičius, Dr.
Rimtautas, CA ($100); Raugalis, Jonas ir Aldona, CT ($440); Mažosios
Lietuvos Lietuvių Draugija,  IL ($600); Mikuckis, Algis ir Vaida, CA
($1,200); Mulokas, Rimas, CA ($100); Padbury, Guy, Barbara, Nojus ir
Andrius, MD ($300); Pauliukonis, Alfonsas A., NY ($100); Radze-
vičienė, Dr. Snieguolė, IN ($325); Regis, Algis, IL ($1,000); Reikenis,
Ričardas, MD ($1,600); Rogers, Dana, FL ($100); Saulis, Dr. Vytautas
T., IL ($1,100); Saweikis, Matthew, IL ($100); Sealey, Raphael, CA
($4,840); Siaurusaitis, John J., MD ($600); Šilėnas, Viktoras (per
IBM), TX ($400); Simanonytė, Audronė, NY ($100); Snarskis, Regina,
FL ($1,800); Sodeika, Leonas ir Irena, FL ($900); Špakevičius, Juli-
jonas ir Bronislava atm. įn.: Špakevičius, Julius, MA ($500); Stankū-
nas, Jonas ir Giedrė, CT ($400); Stasiukevičius, Aldona, FL ($200);
Stasiukevičius, Kazimieras, FL ($110); Tatarūnas, Henrikas Stewart
vard. įn.: Tatarūnas, Henrikas ir Roma, OH ($100); Vaitkus, Raymond
ir Elke, CO ($300); Vasys, Dalius F., IL ($1,250); Vitkus, Paul E., NV
($200); Vosyliene, Stasė ir McGuire, Elona Vosylius atm. įn.: Vosylius,
Algis, IL ($605); Zaranka, Pranas ir Julija, MI ($200); Zubinas, Jūratė,
IL ($100);
Birulis, inž. Nikalojus Lidija atm. įn.: Dolles, Nina, Vokiet.  ($2,505);
Draugelis, Arūnas ir Irena, IL ($3,000); Dundzila, Antanas, FL ($250);
Pranskevičius, Marija atm. įn.: Kamantas, Vytautas ir Gražina, MI;
Markevičius, Gediminas, IL;
Jakas, Rimvydas atm. įn.: Bertulytė-Bary, Ina, WA; McGlinchey, Wan-
da,  L., PA; Žiurys, Eugene, CT;
Kalnietis, Jonas ir Jadvyga atm. įn.: Kalnietis, Algis, MD ($200); Lapa-
tinskas, Vytautas, WA ($2,800); Lembertas, Vitalis, CA ($2,310); Lie-
tuvių Skautų Sajunga, IL ($300); Maksimavičiūtė, Rasa prog. įn.
(studijų baigimo prog.): Kriaučiūnas, Kazimieras ir Eugenija, IL
($200); Tijūnelis, Donatas ir Indrė, IL ($300); Union Pier Lietuvių
Draugija,  MI ($1,900); Vilkas, Eugenijus ir Irena, CA ($1,920);
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LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2008 m. sausio-birželio mėn. Lie-

tuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, LF kapita-
las padidėjo $164,197.63 suma!  Maloniai kviečiame visus
lietuvius remti Lietuvių Fondą.  Mūsų tauta – mūsų
ateitis. 

LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,

Fed. ID# 36-6118312

Priimame kreditines korteles

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911  127TH ST,, LEMONT, IL  60439, USA

Tel. 630-257-1616  Fax. 630-257-1647 admin@lithfund.org
www.lithuanianfoundation.org

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas Fondo įnašais-gimimus, krikštynas, gimtadienius, mokslo
baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.
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Vytautauto Didžiojo Šaulių Rinktinė, IL ($1,000);
Stašaitis, Kazys atm. įn.: Alantas, Algis, MI; Ošlapas, Algis, MI;
Petrulis, Vytas, MI;
Kontautas, Feliksas atm. įn.: Baranauskas, Ilona, MA; Čepas,
Gintaras ir Valentina, MA; Ensins, Maria, MA; Raskauskas, Peter,
MA; Šakenis, Birutė V., MA; Šimkus, Pranas, MA; Špakevičius,
Julius ir Renata, MA; Ulpaite, Irena, MA;
Venclova, Tomas, CT ($2,000);
Bujokas, Gediminas ir Zita,  ($300); Čyvas, Kun. Matas, FL ($3,900);
Joga, Pranas, CA ($300); Karaška, Maksiminas, VA ($2,300); Kauf-
manas,  Genovaitė, VA ($1,000); 
Ječius, Kęstutis ir Dalia, IL prog. įn. (vedybų 50-ies metų sukaktis):
Banevičius, Marie, IL; Kilius, Povilas ir Rūta, IL; Kleiza, Vaclovas ir
Asta, IL; Ostis, Algirdas ir Regina, IL; Vaitkus, Vytas ir Aldona, IL;
Leugoud, Edward, CA ($13,094); Petrikas, Dr. Juozas ir Ona atm.
įn.: Petrikaitė, Margarita, FL ($2,870); Scheidt, Don. E. ir Anna J.,
NE ($1,780);
Griškelis, Rimantas ir Regina, IL ($1,900); Kuolas, Almis ir Dan-
guolė, MA ($2,200);
Marchertas, Gediminas ir Margarita, IN prog. įn. (vedybų 50-ies me-
tų sukaktis): Fredricks, Brian ir Nijolė, IL; Janušonienė, Palmira,
WI; Jaunienė, Felicija, IL; Lopez, Armando ir Helen, IL; Marcher-
taitė, Dalia; Marchertas, Vytautas ir Vilia, IL; Marchertas, Algirdas
ir Raminta, IL; Marchertas, Paulius, IL; Marchertas, Tomas ir Vai-
va, IL; Masiulis, Juozas ir Kristina, IL; Namikas, Vytautas ir Elena,
IL; Rudaitis, Teodoras ir Ritone, IL; Summers, Terry ir Irene, IL;
XXX, IL ($21,500); Malinauskaitė, Greta vard. įn.: Malinauskas,
Saulius ir Vita, IL ($1,000); Norkeliūnas, Alexander A.,  – Palikimas,
AZ ($1,000);
Buivys, Justinas atm. įn.: Brasauskas, Vytautas, MD; Buivys, Daina,
MD; Butterworth, Mike ir Ann, MD; Carrozza, Dr. Nijolė, MD; Da-
linskienė, Ilona, MD; Debold, Aldona, MD; Diljonas, Regina D., PA;
Drukteinienė, Joana, NE; ECS Mid-Atlantic, LLC; Galinaitis, Bro-
nius ir Regina, MD; Karwacki, Victor Z., MD; Kučiauskas, Arūnas ir
Stacey; Kučiauskas, Saulius ir Michelle;  Kučiauskas, Valdonė ir Ed-
ward Hargadon, MD; Kudirka, Justinas ir Aldona, MD; Landsber-
gis, Algimantas ir Teresė, MD; Laskauskas, Kęstutis J., CT; Lau-
kaitis, Vacys, MD; Lockwich, Cynthia A., MD; Lockwich, Anne, MD;
McClelland, p. ir p. Paul, MD; Prascus, Albin ir Valeria, MD; Riddle,
Mark ir Suzan, MD; Rimšaitė, Dr. J., Kanad.; Skrudzinskas, Algir-
das, DE; Skrudzinskas, Al Peter, PA; Šmitas, Andrius ir Marytė, Vo-
kiet. Surdokas, Stasė, MD; Zaleskis, Tusė, Kanad.; Alantas, Algis,
MI; Ošlapas, Algis, MI; Petrulis, Vytas, MI;
Rugienius, Algis ir Liuda, MI prog. įn. (vedybų 50-ies metų sukak-
tis): Abarius, Mykolas ir Onutė, MI; Astašaitis, Benita, MI; Butkū-
nas, Andrius ir Alytė, MI; Doveinis, Juozas ir Danutė, MI; Erlingis,
Stasys ir Marytė, MI; Gilvydis, Jaunutis ir Dalia, MI; Jankienė,
Danutė, MI; Janulevičienė, Marytė, MI; Jurgutienė, Danguolė, MI;
Kizlauskas, Liolė ir Kazys, MI; Memėnas, Viktoras ir Vita, MI; Mi-
čiūnas, Antanas ir Erna, MI; Mikaila, Juozas ir Ramunė, MI; Nau-
mus, Česlova, MI; Navasaitis, Kazys ir Dalia, MI; Neverauskienė,
Vita, MI; Orentas, Juozas ir Irena, MI; Petronienė, Danutė, MI;
Petrulis, Algis ir Cathy, MI; Petrulis, Vytas, MI; Petrulis, Vytas ir
Ramutė, MI; Piestys, Valdas ir Asta, MI; Puškorius, Gintaras ir
Regina, MI; Racka, Antanas ir Dalia, MI; Rauckis, Valentina, MI;
Ražauskas, Rožė, MI; Rudis, Algis ir Genutė, MI; Sabaliūnas,
Leonas ir Ona, MI; Šepetienė, Vanda, MI; Svera, Birutė ir Jonas, MI;
Udrys, Narimantas ir Janina, MI; Urbonas, Jonas, MI; Vilkas, Re-
migijus ir Raminta, MI; Zaparackas, Algis ir Jolanda, MI; Zapa-
rackas, Dr. Žibutė ir Knipper, Dr. Paul, IL; Zaranka, Pranas ir Julija,
MI; Žindulis, Darius ir Jūratė, MI; Zubrickas, Vitas ir Kristina, MI;
Zubrickienė, Elena, MI;
Plioplytė, Ramutė Atminimo Fondas: Plioplys, Dr. Andrius, IL
($15,245);

$7,500 Girnius, Vytautas – Palikimas, IL  ($7,500);
$10,000 Vizgirda, Vytautas Stipendijų Fondas, IL ($10,000);
$18,254 Mikšys, Povilas-Palikimas ($33,174);
$24,816 Jakas, Rimvydas Fondas: Jakienė, Dalia, PA ($24,816);
$33,174 Šešplaukis, Alfonsas–Palikimas ($33,174);
$42,155 Gedgaudas, Mindaugas E. Fondas, CA ($44,065.36)

IÕNUOMOJA

Parduodama lietuviška  enciklo-
pedija (35 tomai), išleista
Bostone be 15 ir 17 tomo. 

Kaina 400 dol. 
Tel. 773-585-9500

PARDUODA

IIššnnuuoommoojjaammii du 2 mieg. butai.
Vienas Cicero miestelyje, o kitas
Kedzie ir 66 pl. su baldais. Netoli
parduotuvių. Geras susisiekimas.
Tel. 708-656-6599
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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

LYDI ŠVENTADIENIS
XVII eilinis sekmadienis

Dideli prašymai
(Rytis Gurkšnys, SJ)

O ir Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turė-
tume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais.
/Rom 8, 26/

Jei norime, kad Dievas darytų
ypatingus dalykus, turime melstis
drąsiai, nebijodami prašyti didelių
dalykų. Tačiau dažnai manome, kad
neturėtume prašyti per daug. Mano-
me, kad atrodysime šykštūs ir sava-
naudiški. Sakome, kad Dievas visada
laimins mane, jei norės. Bet tai ne-
teisingas nusiteikimas, nes parodo
mūsų tikėjimo silpnumą. Šv. Raštas
(Jok 4, 2) sako: ,,Jūs neturite, nes ne-
prašote.” Taigi, nėra savanaudiška
prašyti. Dievas tikisi, kad mes prašy-
sime. Ps 2, 8 sako: „Prašyk manęs, ir
padarysiu tautas tavo valdomis, vi-
sus žemės pakraščius tavo nuosavy-
be.” Jis sako, kad prašytume didelių
dalykų. Savo laisvalaikiu, vaikščioda-
mi parke ar vairuodami automobilį ar
būdami vieni tyloje, prašykime Dievą
savo giliausių vilčių išsipildymo. 

Kartais meldžiamės: „Dieve, pa-
dėk, kad neiširtų mano santuoka. Pa-
rodyk, kaip galėčiau susimokėti šio
mėnesio sąskaitas. Padaryk, kad ma-
no vaiko neišmestų iš mokyklos.” Tu-
rime būti drąsesni savo maldose. Tu-
rime sakyti: „Dieve, laimink mane
taip gausiai, kad ne tik užtektų mano
reikmėms, bet kad turėčiau kuo dau-
giau pasidalinti su kitais. Dieve, leisk,
kad mano santuoka ne tik išliktų, bet
kad mes tikrai galėtume džiaugtis savo
laiminga šeima. Dieve, globok mano
sūnų taip, kad jis ne tik baigtų mokyk-
lą, bet kad galėtų tapti puikiu vadovu
kitiems ir įvykdytų jam skirtą misiją
gyvenime.” Tikintiesiems jo gydan-
čia galia Jėzus sakė: „Tebūnie jums
kaip tikite.” (Mt 9, 29) Jei tikime, kad
Dievas gali suteikti neįmanomų
dalykų, leidžiame jam daryti nuosta-
bius dalykus savo gyvenime. 

Žinau, kad kai kurie kunigai sva-
joja apie dideles patalpas jaunimo
sielovadai. Tikrai yra tos patalpos
kiekviename mieste ir kaime. Ar iš-
tvermingai maldoje prašome, kad
gautume tai, ką Dievas nori mums
dovanoti? Maldoje prašykime didelių
dalykų. Gal tose patalpose yra san-
dėliai ar dirbtuvės. Niekada nėra per
vėlu prašyti maldoje. Tikėkime, kad
Dievas gali padaryti tai, kas šią aki-
mirką mums atrodo naivu, nerealu ar
visiškai neįmanoma. Jis gali panau-
doti vieną žmogų dirbantį tame san-
dėlyje arba vieną naują idėją jo sa-
vininko mintyse tam, kad tos patal-
pos atitektų jaunimo sielovadai. Die-
vas visada yra palankus tiems, kurie
jį šlovina, jam tarnauja ir dalijasi jo
dovanomis su kitais. 

Maldoje prašykime: „Dieve, ti-
kiu, kad vieną dieną aš ne tik baigsiu
užmokėti paskolą už savo namus, bet
taip pat nupirksiu namą neturtingai
šeimai.” Kai kas man sako: „Ryti, tu
nežinai, kur aš dirbu. Su mano atly-
ginimu tai tikrai neįmanoma.“ Tikrai
nežinau, kur dirbate ir kiek uždirba-
te. Tačiau žinau, kad su Dievu viskas
yra įmanoma. Prašykime maldoje:
„Dieve, tikiu, kad vieną dieną aš pa-
aukosiu Bažnyčiai tiek, kiek šiandien
uždirbu per ištisus metus.” Kai kurie
sakote: „Ryti, tu per daug nori ir sieki
šiandien.” Gal kai kam taip atrodo.
Tačiau daugelis tikime, kad tarnauja-
me Visagaliui Dievui, kuriam nieko
nėra per daug. Jis yra mylintis ir dos-
nus. Mums tereikia drąsiai prašyti di-
delių dalykų.

Girdėjau pasakojimą apie jauną
vyrą, 

Nukelta į 11 psl.

Pavyzdžiui, išsaugotu nors vienu
autentišku kaimu, žmonėmis, ke-
pančiais duoną savo namų krosnyje,
moterimis, dainuojančiomis lopšines
vaikams, vyrais, grojančiais kan-
klėmis. 

Manau, nėra tokių įstatymų, ku-
rie nuvestų žmogų išminties keliu.
Kurie išmokytų suprasti, kas yra ver-
tybė vienam ir visiems, būnantiems
Dievo laukuos. Manau, mums reikia
jau šiandieną pastebėti ramybės ir
tikrumo sklidinuosius, kad šimtas
metų neišblaškytų mūsų po gūdžias
vienatvės irštvas, kuriose ūbautume
apie prarastąją tapatybę. 

Istorikas Edvardas GUDA-
VIČIUS

Sakoma: istorija yra gyvenimo
mokytoja. Daroma: istorikus moko
kas netingi. Istorija – ne matematika,
ją ,,išmano” visi. Taip ,,išmanydami”
žmonės neįsivaizduoja, kad tik 200
metų (ir tik išsivysčiusiose, t. y. in-
dustrializuotose, šalyse) pasiektas ga-
mybos lygis leido ir didžiajai visuo-
menės daliai gyvenimą vertinti varto-
jimo, o ne išgyvenimo mastais. Iki tol
ši dalis tik egzistavo, t.y. gyveno kaip
gyvūnai, o vartotojai tebuvo tik keli
elitiniai visuomenės nuošimčiai. Ir
atstovaujamoji demokratija galėjo
atsirasti tik industrializuotoje visuo-
menėje. 

Nesileisiu į ginčus dėl istorinių
procesų dėsningumo. Nurodysiu tik
vieną istorijos dėsnį: visi vogė, vagia
ir vogs (šiuo žodžiu apibendrinu ir
plėšimą, apgaudinėjimą, išnaudoji-
mą, vokelinę labdarą ir pan.). Esmė
ne tai – vogs ar nevogs, esmė – kaip
vogs. Kuo daugiau gyveni dirbdamas,
o ne vogdamas, tuo esi doresnis. Kuo
labiau darbo, o ne vogimo veiksnys
lemia visuomenės gyvenimą, tuo vi-
suomenėje yra daugiau pažangos,
teisybės ir apskritai gerovės. Kuo
daugiau žmonių gali vartoti, tuo
sunkiau vogti (ar mokėti vogti), tuo
daugiau prielaidų siekti visuotinės
gerovės. 

Ką šiuo metu pasiekė mūsų vi-
suomenė? Šį siekį suskirstyčiau į tris
etapus. Pirmąjį etapą, atrodo, pe-
rėjome. Miestas jau labiau geria
brendį ir alų, o ne vien vodką; kaimas
pradeda gerti bobelinę ar babatuką
vietoj nerafinuotos samanės; prasi-
lakėliai vartoja narkotikus vietoj iš
BF klijų išmaišytų spirito lašelių ar
arkliškų migdomųjų dozių. Tai ne
prielaidos žengti toliau, tai tik vaiz-
dingesni rodikliai, parodantys, kad

jos yra. Jos atsiranda todėl, kad atsi-
randa masinio vartojimo galimybės,
kaip vietoj ,,aristokratiškos” sifilio
problemos atsiranda ,,demokratiška”
ŽIV problema. 

Koks svarbiausias antrojo etapo
rodiklis? Lietuvis jau dirba gerai, bet
didelę savo uždarbio dalį dar prage-
ria. Tai pasiekėme stebėtinai greitai –
per 15 nepriklausomybės metų. Gal-
būt per daug optimistiškai tai apiben-
drinu, bet drįstu tai daryti, nes svar-
bus pats lūžis, o ne kokie nors nuo-
šimčiai. Tiesa, tai išryškėjo labiau pa-
miršusioje baudžiavą Airijoje, o ne
paliktojoje baudžiauninkų Lietuvoje,
tačiau lietuvių diasporos mastu lūžis
jau įvyko. Mažiau gerti (t. y. nuo bren-
džio labiau pereiti prie alaus) lietuvis
pradės, kai galės daugiau vartoti. 

Sunkiau apibūdinti trečiąjį eta-
pą, nes tai jau ateitis, o ne praeitis ar
dabartis. Pažymėsiu tik tiek, kad
svarbus jo rodiklis bus profsąjungų
atsiradimas. Tikrų, o ne tokių, į ku-
rias dirbantieji dar bijo burtis. Jei tai
įvyks, ateis galas afrikietiškam švo-
geriniam lietuvių etnosui, kuriam
galima spjaudyti į veidą. Kada tai
įvyks, ne istoriko sprendžiamas klau-
simas. Priminsiu tik dar 1988 metais
pasakytus akademiko Eduardo Vilko
žodžius: gerai gyvensime tuomet, kai
gerai dirbsime.

Filosofė Leonarda JEKEN-
TAITĖ 

Norėčiau, kad Lietuva ne tik ne-
išnyktų, bet gyventojų joje bent pad-
vigubėtų. Mano supratimu, pirmiau-
sia visaip reikėtų skatinti dideles
šeimas: mokėti priedus mamoms ir
tėvams už kiekvieną vaiką, prade-
dant nuo antro, ir kad tie priedai ne-
būtų simboliniai. 

Kitas rūpestis, kad mūsų seneliai
jaustųsi aprūpinti ir orūs senatvėje,
kad galėtų už savo pensiją keliauti po
pasaulį. Kad nesijaustų nereikalingi
bedaliai. Kad gydytojai ir mokytojai
nebūtų ujami, be galo kontroliuoja-
mi, o vėl taptų gerai apmokamais
prestižiniais specialistais, inteligenti-
jos branduoliu. 

Manau, turėtų būti įvesta uni-
fikuota darbo apmokėjimo sistema,
kur būtų aptarti ir pagrįsti atlygini-
mų dydžiai ir būtų aiškus aukščiau-
sias ir žemiausias apmokėjimo lygis.
Pirmiausia reikėtų sulyginti teisėjų ir
kitų profesijų specialistų darbo at-
lygį. 

Bus daugiau

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)

Nr. 3
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Balandžio mėnesio pradžioje pa-
sibaigė Čiurlionio galerijos ir Lietu-
vos Respublikos generalinio konsula-
to Čikagoje siūlymu Čikagos kultūros
centre (ČKC) surengta savitos lietu-
vių menininkės Petronėlės Gerlikie-
nės (1905–1979) darbų parodą ,,Em-
broidered Myths and Everyday Sto-
ries”.  Paroda tris mėnesius garsino
Lietuvos vardą tarp čikagiečių ir Či-
kagos svečių. Ją aplankė daugybė
žiūrovų, vieną savaitę ji net buvo
lankytinų parodų dešimtuko pirmoje
vietoje. Deja, reikia pasakyti, kad nei
Tautinių mažumų departamentui
prie Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės (Lietuva), nei Lietuvių Fondui
(JAV) tai visai nesvarbu. Jiems tas
projektas pasirodė nevertas dėmesio
ir  jie parodos ruošimui nepaskyrė nė
dolerio. Turiu pasakyti, kad buvo nu-
svirusios rankos. Buvau nutarusi
daugiau neužsiimti tokių didelių pro-
jektų ruošimu. Tačiau... 

Artėja Lietuvos vardo paminėji-
mo rašytiniuose šaltiniuose tūkstant-
metis ir balandžio mėnesį Čiurlionio
galerija Čikagos kultūros centrui pa-
siūlė dar vieną projektą – šiuolaikinių
Lietuvos grafikių parodą. Vilčių daug
nedėjau, tačiau prieš dvi savaites ga-
vome žinią iš Čikagos kultūros cen-
tro, kad Čiurlionio galerijos siūlytas
projektas priimtas! Laiško teigimu, iš
103 projektų atrinkti trys, tarp kurių
ir Lietuvos grafikių paroda! Didžiulis
džiaugsmas ir... didžiulis rūpestis –
kur gauti lėšų?! Numatytas ir paro-
dos laikas. Viduriniosios kartos Lie-
tuvos grafikių Eglės Vertelkaitės ir
Birutės Zokaitytės darbų paroda Či-
kagos kultūros centre vyks 2009 me-
tais sausio 3–kovo 29 dienomis. Dai-
lininkės taip pat pakviestos į kovo
27–29 dienomis Čikagoje vyksiantį
grafikų suvažiavimą. 

Nė vienos autorės asmeniškai
nepažįstu, žinau tik jų darbus, kurie
mane jau seniai žavi. Pati darbais
susižavėjusi, žinodama, kokia stipri
yra Lietuvos grafikos mokykla ir
ryžausi pabandyti pristatyti projektą
ČKC. Tiesa, dabar, kai Čiurlionio ga-
lerijos projektą priėmė, pradėjome
daug susirašinėti – klausimų klausi-
mėlių daug... 

Tad trumpai dailininkes, kurių
darbus pamatysime Čikagoje, noriu
pristatyti ir mūsų skaitytojams. 

Eglė Vertelkaitė, trijų vaikų ma-
ma, nenuilstamai dalyvauja grupinė-
se grafikos ir šiuolaikinio meno pa-
rodose, nuolat važinėja į simpoziu-
mus, rengia vis naujas, kaskart me-

niniu įvykiu tampančias asmenines
grafikos parodas, dėsto J. Vienožins-
kio meno mokykloje Vilniuje. 

Jos darbai iškart patraukia akį.
Ši nesikartojanti, įdomi, savita meni-
ninkė kuria vis naujus ir vis kitokios
stilistikos grafikos darbus. Jos darbai
įvairaus dydžio – vieni maži, kiti di-
džiuliai, jos lakšto lapai arba labai iš-
ilginti, arba taisyklingo kvadrato for-
mos. Atrodo, autorei įdomu keisti ne
tik raižinį, bet ir darbo formą.  „Plas-
tika gimdo idėją, o idėja – plastiką.
Jeigu to nėra, galima nukrypti į for-
malizmą. Nedarau darbų vien tam,
kad daryčiau, tačiau kartais aišku-
mas neateina ir idėja neišsikristali-
zuoja. Noriu, kad būtų kuo mažiau
įvairių aplikacijų, reljefų, kad darbai
netaptų atvirukais ar ‘rankdarbiais’.
Ir turinys neturi tiesmukai didaktiš-
kai parblokšti. Todėl kaskart perma-
tuoju, apskaičiuoju, pasveriu – noriu
tobulybės”, – sakė E. Vertelkaitė
viename pokalbyje. Eglės darbų mo-
tyvai kartais banalūs ir paprasti, o
kartais iki skausmo žinomi – atėję iš
kino filmų, žurnalų, knygų.

Ji ne pirmą kartą atvyks į Ame-
riką. 1998 m., gavusi Mid-Atlantic
Arts Alliance stipendiją, menininkė
čia stažavosi, yra surengusi Ame-
rikoje dvi asmenines parodas – gale-
rijoje „Vergette”, Carbondale, IL,
galerijoje ,,Something Unexpected”,
Nyack, NY ir LR generaliniame kon-
sulate New York. 

Dailininkė nemėgsta, kaip derėtų
populiariai ir vertinamai grafikei, at-
spausdinti daugiau to paties estampo
vienetų: „Atspaudžiu po vieną du, na,
tris lakštus ir viskas. Nemėgstu ti-
ražavimo. Išdaliju atspaudus ir daž-
nai net sau nepasilieku. Daugelio kū-
rinių jau neturiu. Kūrinį eksponuoju
vienoje dviejose parodose ir vėl darau
naujus. Nemoku ir nenoriu saugoti
savų grafikos darbų.” 

E. Vertelkaitė gimė 1967 m. Vil-
niuje, 1987–1993 m. studijavo grafiką
Vilniaus dailės akademijoje, nuo 1999
m. – Lietuvos dailininkų sąjungos
narė.

B. Zokaitytė, kaip ir Eglė, vilnie-
tė. Ji gimė 1968 m.  Kaip ir daugelis
Lietuvos dailininkų, ji studijavo Vil-
niaus dailės akademijoje. Iš pat pra-
džių pasirinko grafikos specialybę.
Yra suruošusi ne vieną asmeninę pa-
rodą, o kiek kartų dalyvavo grupinėse
parodose – sunku būtų ir suskaičiuo-
ti. 2002 metais jos darbai buvo rodo-
mi LR generaliniame konsulate New
York. Dailininkė yra pelniusi ir ne-

mažai apdovanojimų: 1996 m. Tarp-
tautinė grafikos bienalė, pagrindinis
prizas; 1998 m. Jaunųjų menininkų
stipendija; 1999 m. Tarptautinė Bal-
tijos knygų mugė, diplomas; 2000 m.
Iliustracijų trienalė, diplomas, 2000
m. ,,Grafika 2000”, pagrindinis pri-
zas ir  Jaunųjų menininkų stipendija.

Menotyrininkė Aistė Paulina Vir-
bickaitė Birutę Zokaitytę vadina
,,viena iš Lietuvos grafikos žvaigž-
dučių”.

„Mane domino tiesiog tradicinė
moteris, nes būtent tokia slepiasi po
didžiausios feministės ir karjeristės
kauke”, – sako B. Zokaitytė, darbuo-
se dažnai vaizduojanti moteris. Jos
dėmesio centre – moteris, pabrėžianti
savo išskirtinumą, juo besimėgaujan-
ti, ieškanti unikalių savo moterišku-
mo išraiškų. Neseniai lankydamasi
Vilniuje užsukau į Vilniaus grafikos
meno centro galeriją ,,Kairė–dešinė”,
kur vyko Birutės Zokaitytės paroda
„Moteriškumo ritualai”. Ekspoziciją
sudarė trys dalys:  „Mokslinio įvaiz-
džio estetika”, „Kūdikio baimės po-
etika ir šiuolaikinė etnografija”,
„Elektroninių prietaisų antropomor-
fizacija”. Vienas parodos leitmotyvų –
moters motinos ir vaiko santykių ty-
rinėjimas. Tai tik viena paroda.

Be lakštų darymo Birutė iliust-
ruoja ir vaikiškas knygas.

Visa B. Zokaitytės grafika tikrai
stipri. Dirbdama tradicine grafikos
technika menininkė yra ir šiuolaikiš-
ka, ir aktuali, ir įdomi. Gal kiek silp-
nesni jos darbai, atlikti naujausiomis
technologijomis, tačiau menininkas
ne-būtų menininkas, jei nenorėtų iš-
bandyti naujovių. Gal po kiek laiko ji
įvaldys ir naująsias technologijas. 

Tad šias menininkes pamatysime
Čikagos kultūros centre. Tikiuosi,
kad jų darbai patiks amerikiečių žiū-
rovui, kad paroda susilauks ne ma-
žesnio dėmesio, kaip ir pirmoji. 

O dėl finansinių galimybių – vėl
bandysime kreiptis į tas pačias įstai-
gas, gal šį kartą valdininkai supras,
kad parodyti Lietuvos menininkų
darbus centrinėje Čikagos miesto pa-
rodų salėje yra didelė garbė ne tik
menininkams. Tai  mūsų mažos tau-
tos, išugdžiusios tokius menininkus,
pasididžiavimas. Žinoma, galerija
laukia ir privačių aukotojų. Tikime,
kad yra daug meną mylinčių žmonių,
kurie gali prisidėti prie Lietuvos me-
no populiarinimo Amerikoje. Aukas
siųsti: Ciurlionis Art Gallery Inc.,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636. Iš anksto dėkojame visiems
atsiliepusiems.

Laima Apanavičienė
Čiurlionio galerijos direktorė

Birutė Zokaitytė. Moteriškumo ritualai.

Eglė Vertelkaitė. Šešėlis upėje.

Čikagos kultūros centre vėl matysime
Lietuvos menininkių darbus

2008m. rugpjūčio 24 d. – rugpjūčio 31d.
Neringos stovykloje, Vermonto valstijoje ruošiama

kūrybinė stovykla suaugusiems ,,Meno8Dienos”

Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmones, nuo 21 metų iki pensijinio
amžiaus, praleisti 8 dienas Neringos miške. Stovykloje žiniomis pasidalins ir
praktinius užsiėmimus ves profesionalai lietuviai dailininkai ir rašytojai.  

Programa – lietuvių kalba. Numatomi užsiėmimai:

• grafika, popieriaus menas, knygrišyba, batika, kaligrafija, tipografija,
piešimas, tapyba, akvarelė, keramika

• tautodailė – juostos, verbos, margučiai
• sidabro, gintaro ir pusbrangių akmenų juvelyrika
• skaitmeninė fotografija ir juodai-baltų nuotraukų ryškinimo labora-

torija   
• poezija
• siuvimo pamokėlės
• mezgimas virbalais ir vašeliu    
• gėlių puokštės/ikebana ir aplinkos menas
• kūrybinė išraiška – šokis, joga  

Kiekvieną vakarą vyks teminės vakaronės. Daugiau informacijos:
Neringos tinklalapyje: www.neringa.org
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Atkelta iš 3 psl. pilietybę, už tai
turi būti nubaustas savojo krašto
valdžios, pašalinant jį iš valstybės
narystės? Kuo gi jis nusikalto? Kodėl
jam tokia bausmė? Taip, bausmė ir
niekas kitas. Ir dar skaudžiau, kai ją
užkrauna Prezidentu tapęs ir galią
įgijęs buvęs toks pat išeivis. Neva už
pra-sižengimą, kurį pats papildė
pirmą kartą juo tapdamas. Kas vertė
jį taip daryti? Ypač kai tokio žingsnio
visiš-kai nereikėjo, ir jis buvo lengvai
iš-vengiamas. Nebent kas nors jį
būtų ypatingai spaudęs ir turėjęs
pakankamai jėgos?

O gal ir taip galėjo būti? Kalti jo
patarėjai, jie nesuvokia savo pareigų
ir turi būti atleisti, tikina mus PLB
valdybos pirmininkė Regina Naru-
šienė. Bet kas jie? Pagrindiniais tarp
jų žiniasklaida mini buvusį KT pir-
mininką kietą kraštutinį Egidijų Kū-
rį ir paties Prezidento Adamkaus

paskirtą teisėją stribų liaupsintoją
Tamarą Birmontienę. Tokiam Prezi-
dento sprendimui priežastį jie galėjo
turėti. Kas būtų su jų didybe ir
„autoritetu”, jeigu iš naujo į KT pak-
liuvęs tas pats įstatymas sulauktų ki-
tokio sprendimo? Ar jiems ne geriau,
kai jis žlunga čia, prezidentūroje?

Lietuvoje dabar vyksta stiprus
politinių idėjų susikirtimas. Kokia
Lietuva turi būti: lietuvių tautinė ar
tautybes naikinančių kosmopolitų
puoselėjama pilietinė valstybė? Juo
lietuvių tautiečių tėvynėje, o lietuvių
Lietuvos piliečių už jos ribų mažiau,
juo pastariesiems geriau. Kokią įtaką
Prezidentui galėjo ši jėga padaryti?
Jos skersvėjai po prezidentūros kori-
dorius dažnai patraukia. Priimtas
pilietybės įstatymas – jau stiproka
tautinės valstybės puoselėtojų atra-
ma.

Balsas.lt

Vieni konstitucingi, kiti – ne

LYDI ŠVENTADIENIS
XVII eilinis sekmadienis

Atkelta iš 9 psl.         kuris maždaug
prieš 30 metų gimė Kongo valstybėje,
vienoje iš neturtingiausių Afrikos ša-
lių. Šeimoje buvo dar septyni broliai
ir seserys. Visi jie ir jų pusbroliai bei
pusseserės gyveno viename nedide-
liame name. Tame kaime žmonės
kentė nuo visokių ligų. O artimiausia
ligoninė buvo už kelių šimtų kilomet-
rų. Žmonės mirdavo nuo paprasčiau-
sių ligų, kurias būtų buvę galima
lengvai išgydyti. Tas jaunas vyras
vaikystėje labai jautriai išgyveno to-
kią padėtį. Jis mąstė, kad taip neturė-
tų būti. Dievas pasėjo jo širdyje di-
džiulę svajonę. Jis tikėjo, kad kažko-
kiu būdu bus pastatyta ligoninė jų
kaime. Tas vaikas buvo toks, kaip ir
kiti jo bendraamžiai. Jis gyveno ne-
turtingoje šeimoje, neturėjo pinigų,
jokių ypatingų gabumų, jokių įtakin-
gų pažįstamų žmonių. Tačiau jis buvo
kitoks negu visi. Jis širdyje žinojo,
kad jo svajonė išsipildys. Jis meldėsi,
prašydamas didelių dalykų savo gyve-
nime. Dar būdamas vaikas, jis mel-
dėsi: „Dieve padėk mano tautai. Te-
gul mano svajonė išsipildo.” 

Baigęs mokyklą jis netikėtai gavo
stipendiją studijuoti mediciną Geor-
getown universitete JAV, viename iš
žymiausių amerikiečių jėzuitų uni-
versitetų. Antraisiais jo studijų me-
tais krepšinio treneris, pastebėjęs jo
sugebėjimus aikštelėje, pakvietė jį
žaisti universiteto komandoje. Baigęs
universitetą, jis toliau žaidė profesio-
nalų krepšinio komandoje. Gauda-
mas didžiulį krepšininko atlyginimą
prieš keletą metų jis kartu su kitais
savo draugais paaukojo 29 mln. JAV
dolerių tam, kad pastatytų šiuolaiki-
nę ligoninę savo krašte. 2007 m. jis
dalyvavo tos ligoninės atidarymo iš-
kilmėse. Dievas tikrai gali padaryti
taip, kad išsipildytų kiekviena jo
mums dovanota svajonė. Jis tai gali,
kai mes pakankamai drąsiai prašome
jo pagalbos. Jei Dievas padėjo tam af-
rikiečiui įvykdyti savo svajonę, jis gali
padaryti, kad ir mūsų svajonės išsi-
pildytų. Ar esame pakankamai drą-
sus prašyti jo? Ar tikime, kad gali iš-
sipildyti kiekviena jo mums dovanota
svajonė?

Daugelis iš mūsų, nematydami
aiškaus problemų sprendimo, pra-
randame tikėjimą tuo, kad Dievas
veikia antgamtiniu būdu ir gali pa-
keisti tai, kas mums logiškai mąstant
atrodo neįmanoma. Gal turime sva-
jonę parašyti knygą. Gal svajojame
surasti gyvenimo draugę ir sukurti
puikią šeimą. Gal norime išsivaduoti
iš kokios nors priklausomybės. Gal
norime atsikratyti savo viršsvorio.
Dažnai per daug pasitikime vien tik
savo jėgomis. Neprašome Dievo pa-
galbos ir neleidžiame jam daryti ste-
buklų savo gyvenime. Tikrai nereikia
daug tikėjimo, jei meldžiame vien tik
tų dalykų, kuriuos ir be Dievo pagal-
bos galėtume pasiekti. Prašykime
tokių dalykų, kuriems pasiekti tikrai
reikės jo palankumo ir galios. Dievas
gėrisi matydamas, koks stiprus yra
mūsų tikėjimas. Jis džiaugiasi maty-
damas, kad nuolankiai pripažįstame
savo silpnumą ir leidžiame jam veikti

savo gyvenime.
Kai kam gali atrodyti tokie pra-

šymai labai savanaudiški. Bet kaip
jums atrodo tokia malda: „Dieve, dė-
koju, kad man duodi visa tai, ko man
reikia. Gyvenu labai neturtingai ir
esu patenkintas tuo, ką turiu. Esu
laimingas ir nesiekiu nieko daugiau.”
Manau, kad tai labai savanaudiška
malda. Savo maldoje turime prašyti
tiek, kad galėtume dalintis savo tur-
tais ir laiku su kitais. Maldoje prašy-
kime daugiau Dievo palaimos, kad
galėtume paremti našlaičių namus.
Prašykime tokios gausios jo globos,
kad galėtume statyti naujas klinikas
besivystančiose šalyse. Melskime to-
kios jo pagalbos, kad galėtume pa-
remti vienišą motiną su didele šeima,
kuri gyvena mūsų gatvėje. Jei turime
pakankamai pajamų savo šeimai,
prašykime malonės, kad galėtume
daugiau savo laiko skirti tarnavimui
vargstantiesiems. 

Kai kurie dabar teisinamės: „Esu
nepakankamai talentingas. Niekas
mano šeimoje nieko ypatingo nepa-
siekė. Neturiu įtakingų pažįstamų
žmonių. Neturėjau tinkamo išsilavi-
nimo. Padariau daug klaidų. Esu jau
per senas, siekti ko nors daugiau.”
Šiandien turime atsikratyti tokio
mąstymo ir nusiteikimo. Šiandien
turime pasirinkti ir priimti tai, ką
Dievas mums yra paruošęs. Turime
atgaivinti tas svajones, kurias aplei-
dome. Turime tikėti tais Dievo pa-
žadais mums, kuriuos baigiame už-
miršti. Dievas tikrai nepanaikina sa-
vo plano ir reikalingų malonių mums.
Jos visos dar laukia tam, kad mes jas
priimtume. 

Gal šiandien gyvenu mažame
bute, bet širdyje jaučiu, kad esu su-
kurtas ir gimęs didesniems daly-
kams. Turime tikėti, kad Dievas
mums ruošia naujus namus. Turime
išdrįsti prašyti. Gal vargstame nuo li-
gos, bet širdyje jaučiame, kad turime
būti sveiki. Turime nesitaikstyti su
ta negalia ir išdrįsti paprašyti pilnos
sveikatos. Gal dirbame kokioje nors
firmoje, tačiau širdyje jaučiame, kad
turėtume pradėti savo verslą. Nesu-
stokime ir prašykime šios malonės.
Gal tai neatsitiks per vieną dieną. Ta-
čiau prašykime šių svajonių išsipildy-
mo. Mt 7, 7 sako: „Prašykite, ir jums
bus duota, ieškokite, ir rasite, belski-
te, ir jums bus atidaryta.” Net jeigu
reikėtų prašyti 20 ar 30 metų, turime
nuolat prašyti. Turime prašyti tikint,
kad Dievas pamažu viską tvarko. Jis
nori praplėsti mūsų tarnavimo, tur-
tų, veiklos ir mąstysenos ribas. Kas-
dien turime prašyti daugiau nuosta-
bių dalykų. Turime prašyti daugiau
dovanų tam, kad galėtume laiminti
kitus. Tai nėra savanaudiška. Turime
siekti daugiau tam, kad galėtume la-
biau dalintis savo gausiu turtu ir
brangiu laiku su kitais. Jei prašome
didelių dalykų, parodome savo tikėji-
mo stiprumą ir dar labiau atsiveria-
me Dievo veikimui ir visų savo svajo-
nių išsipildymui. 

Bernardinai.lt

Brangiai Žmonai ir Motinai 
A † A

VILŪNEI KIRVELAITIENEI

iškeliavus amžinybėn, giliai užjaučiame vyrą JUSTINĄ,
sūnų VYTENĮ, sūnų AUDRIŲ su žmona VILIJA ir vai-
kais INDRIJA ir KOVU bei kitus gimines ir kartu liū-
dime.   

Gražina Vitienė
Alida ir Scott Dow

Gaile ir dr. Robertas Vitai

A † A
VILŪNĖ KIRVELAITIENĖ 

Mylimai mamai iškeliavus į Amžinybę, Lietuvių
Fondo vadovybės vardu reiškiame nuoširdžią ir gilią
užuojautą Lietuvių Fondo tarybos nariui, ilgamečiui
įvairių komitetų pirmininkui, įvairiose lietuviškose orga-
nizacijose dalyvaujančiam VYTENIUI KIRVELAIČIUI.

Tegul gražūs mamos ir žmonos prisiminimai suteikia
stiprybės vyrui JUSTINUI, sūnums, giminėms ir pažįs-
tamiems.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

A † A
GRAŽINA MAŠIOTAITĖ

VITKAUSKIENĖ
Mirė 2008 m. liepos 11 d. Čikagoje.
Liūdi vaikai: Vytautas, dukterys Vida su šeima, Natalija su

šeima, keturios anūkės ir penki proanūkiai. Liūdi sesuo Baniutė
Kronienė su šeima ir kiti giminės.

Gražina buvo motina Sauliaus, mirusio 2007 metais.
Laidotuvės privačios.
Ilsėkis ramybėje.

Liūdinti šeima
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��Liepos 27 d., sekmadienį, Atei-
tininkų namuose, 12690 Archer Ave.,
Lemont, IL 60439, vyks metinė JAV
LB Vidurio vakarų apygardos gegu-
žinė.

��Maloniai kviečiame į poetės Zi-
tos Kirsnauskaitės bilingvistinio
(lietuvių ir anglų) sakralinės poezijos
rinkinio ,,Ant angelo sparnų” pris-
tatymą, kuris įvyks 2008 m. rug-
pjūčio 3 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
adresu: Lemont, IL, 14911 127th  St.
Dalyvauja: Zita Kirsnauskaitė (auto-
rė), Christina Piccardi (sopranas),
Vytautas Babušis (vertėjas ir redak-
torius). Robert Valente (kompiuterio
asistentas). Poeziją skaitys autorė lie-
tuvių ir anglų kalbomis. Po renginio
bus galima įsigyti poetės Zitos knygų
ir solistės Cr. Piccardi CD bei DVD su
autografais.

�Rugpjūčio 3 d., sekmadienį, 12
val. p.p. Generolo T. Daukanto jūros
šaulių kuopa rengia metinę gegužinę.
Visi laukiami ir kviečiami atvykti į
Ateitininkų namus (12690 Archer
Ave., Lemont, IL 60439). Skambės
muzika, bus loterija, vaišinsimės šaš-
lykais ir įvairiais gėrimais. Daugiau
informacijos galite gauti telefonais:
773-550-4609 (Sigitas) arba 708-482-
3557 (Regina).

�Šv. Antano parapijos lietuviai
Cicero rugpjūčio mėn. 17 d. paminės
Motinos Marijos su Kūdikiu Šiluvoje
400 m. apsireiškimo jubiliejų. Antra-

sis darbingas šio minėjimo organi-
zacinio komiteto posėdis įvyko liepos
17 d. Posėdžiui pirmininkavo kun. dr.
Kęstutis Trimakas, kuriam netrūks-
ta minčių ir idėjų. Buvo nuspręsta
bažnyčią papuošti seselės Mercedes
tapytu Šiluvos Marijos paveikslu.  Pa-
rapijos choras, vadovaujamas muzi-
kės Vilmos Meilutytės, šv. Mišių me-
tu giedos šiai progai pritaikytas gies-
mes. Minėjimas vyks parapijos di-
džiojoje salėje. Minėjimo bei meninę
programą paruošė kun. dr. Kęstutis
Trimakas.  Jis bus minėjimo paskaiti-
ninkas. Dr. K. Trimakas taip pat
paruošė spalvotą lankstinuką, kuris
bus išdalintas visiems šv. Mišių daly-
viams. Bus ir vaišės.  Cicero lietuviai
nuoširdžiai kviečia atvykti į šį minė-
jimą žmones ir iš tolimesnių Čikagos
apylinkių. 

�Amerikos lietuvių Tautinės są-
jungos Čikagos skyrius rugpjūčio 24
d., sekmadienį, 12 val. p.p. Ateitinin-
kų namuose (12690 Archer Ave., Le-
mont, IL 60439) ruošia gegužinę.
Visų laukia skanus maistas, loterija
ir smagi muzika. Kviečiame atvykti.

�Ziono lietuvių liuteronų para-
pija prie vaikų darželio ,,Spindulėlis”
atidaro paruošiamąją klasę (Kinder-
garten class), kurioje mokslo metai
prasidės rugpjūčio 25 dieną. Priima-
me 5 metų vaikus, kurie kitais metais
ruošiasi eiti į pirmą klasę.  Dėl regis-
tracijos ir kainų skambinkite tel.:
708-422-1433. Mūsų adresas: 9000 S.
Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Grupė JAV LB Lemonto apylinkės valdybos narių su bebaigiančiu savo
kadenciją Lietuvos Respublikos generaliniu konsulu Čikagoje Arvydu Dau-
noravičiumi. Pirmoje eilėje iš kairės: Marytė Černiūtė, Milda Tallat-Kelp-
šienė, Loreta Daunoravičienė,  Nijolė Penikaitė ir Gediminas Kairys. Ant-
roje eilėje iš kairės: Lemonto apylinkės pirmininkas Rimantas Dirvonis,  LR
generalinis konsulas Čikagoje Arvydas Daunoravičius, Romualdas Kronas ir
Justinas Riškus.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Pasaulio lietuvių mokslo ir
kūrybos simpoziumas (MKS),

įvyks 2008 m. lapkričio 26–30 dienomis,
Lemonte,  IL, JAV.

MKS svetainės elektroninis adresas 
užsiregistruoti iki rugpjūčio 15 d. yra

www.mks14.com
Kita informacija ir kvietimas į simpoziumą –

tinklalapyje: www.JAVLB.org

Vakar, liepos 21 d., paskutiniam
Vytauto Didžiojo universiteto Medi-
cinos fakulteto dekanui prof. Juozui
Meškauskui, sukako 102.  Sveikin-
dami gerbiamą profesorių su gimta-
dieniu nutarėme, kad mūsų skaityto-
jams reikia priminti, jog be savo me-
dicininių pareigų J. Meškauskas yra
nuveikęs daug kitų gerų darbų – bu -
vo At ei ti nin kų fe de ra ci jos ta ry bos
pir mi nin kas, Illi nois lie tu vių gy dy to -
jų drau gi jos pir mi nin kas, Lie tu vių
me di ci nos mu zie jaus Či ka go je gar bės
ku ra to rius. Ra šė straips nius į žur na -
lą „Me di ci na”, pa ra šė kny gų. Pro fe -
so rius dir bo su kor po ra ci jos „Ga ja”
na riais, vė les nių kar tų iš ei viais, daug
ra šė po li ti kos, ide o lo gi jos klau si mais.
Di džiu lis pro fe so riaus in dė lis į Lie tu -
vos me di ci nos is to ri ją – 1987 m. Či -

ka go je iš leis ta ,,Lie tu vos me di ci nos
is to ri ja”, kurią ir norime pristatyti
savo skaitytojams.

Nors praėjo nemažai laiko nuo
šios knygos išleidimo, manome, kad
besidomintiems medicinos istorija ši
knyga bus įdomi.

,,Medicinos ir socialinio aprū-
pinimo istorijos mes iki šiol neturė-
jome. ...Okupuotoje Lietuvoje medici-
nos istorijos, sveikatos aprūpinimo ir
socialiniais klausimais straipsnių ir
studijų iki šiol neturėjome <...> Šiuo
veikalu norima nušviesti ir parodyti
tas problemas tikroje šviesoje. Ši
knyga yra daugiau dokumentinė,
dokumentų rinkinys” , – rašo prof. J.
Meškauskas knygos ,,Pratarmėje”.

Knygoje 3 dideli skyriai – ,,Medi-
cinos mokslas Lietuvoje”, ,,Medici-
nos fakultetas” ir ,,Medicinos ir so-
cialinis aprūpinimas Lietuvoje”.

Leidinyje taip pat rasite:
,,Vardyną”, ,,Medicinos fakultetą bai-
gusiųjų sąrašą”, ,,Aukotojų sąrašą”,
,,Nuotraukų rodyklę”  ir ,,Turinį”.
Knygoje  yra santrauka anglų kalba,
parašyta dr. Jono Meškausko.

Leidinys iliustruotas dokumentų
kopijomis ir nuotraukomis.

Knygą galite nusipirkti ,,Drau-
go” knygynėlyje. Kaina – 15 dol.  Ją
galima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 3 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų – už kiek-
vienos knygos papildomą persiuntimą –
2.5 dol. mokestis.

Paruošė L. A.

,,Lie tu vos me di ci nos is to ri ja”

Tęsiasi ,,Draugo” skelbtas fotokonkursas ,,Šokam šokimėlį”.
Nuotraukų lauksime iki š. m. rugsėjo 1 d. Siųsti: ,,Nuotraukų konkursui”,
4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba jpg formatu (ne mažiau
kaip 1000 pixels) el. paštu: redakcija@draugas.org; dalia.
cidzikaite@gmail.com arba laimaa@hotmail.com

Nuotrauka konkursui: ,,Smagu buvo ‘Lietuvos Vyčiams’ šventėje”.                                                                             
Lidijos Ringienės nuotr.

D ė m e s i o ! D ė m e s i o ! 
Nuotraukų konkursasNuotraukų konkursas

V. K. Vaitkevičius, MD, gyvenantis Pleasant Ridge, MI, pratęsė
„Draugo” prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 150 dol. auką. Nuo-
širdžiai dėkojame.


