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Vilnius, gegužės 18 d. (ELTA/
BNS) – Už tai, kad eurokomisarė Da-
lia Grybauskaitė būtų Lietuvos pre-
zidentė, sekmadienį balsavo 68,17
proc. rinkėjų. Tai didžiausias balsų
procentas per visus prezidento rin-
kimus. Šiuose rinkimuose dalyvavo
51,67 proc. rinkimų teisę turinčių pi-
liečių. D. Grybauskaitei savo balsus
atidavė 946,976 žmonės. Daugiau –
per 1 mln. – balsų yra surinkęs tik
Algirdas Brazauskas 1993 m.

Per šiuos rinkimus socialdemo-
kratų kandidatas Algirdas Butkevi-
čius surinko 11,7 proc. balsų, ,,tvar-
kietis” Valentinas Mazuronis – 6,09
proc., Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
vadovas Valdemaras Tomaševskis –
4,69 proc., savo kandidatūrą iškėlusi
valstietė liaudininkė Kazimira
Prunskienė – 3,86 proc., ,,darbietė”
Loreta Graužinienė – 3,57 proc. ir sa-
vo kandidatūrą iškėlęs atsargos bri-
gados generolas Česlovas Jezerskas –
0,66 proc.

Pirmą kartą po Nepriklauso-

mybės atkūrimo prezidentą Lietuva
rinko 1993 m. vasario 14 d. Tąkart
juos laimėjęs A. Brazauskas gavo 60,1
proc. rinkėjų balsų. Per 1997 m. vals-
tybės vadovo rinkimus jų nugalėtojas
Valdas Adamkus surinko 49,96 proc.
balsų, 2002 m. rinkimus Rolandas
Paksas laimėjo gavęs 54,15 proc. rin-
kėjų balsų, 2004 m. V. Adamkus nu-
galėjo su 51,89 proc. balsų.

Išrinktoji Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė sako,
kad laimėjo ne tik ji, bet ir visi Lietu-
vos žmonės.

,,Tą atsakomybės ir vilties naštą,
kurią Lietuvos žmonės nutarė, kad
skirs man, esu pasirengusi nešti kartu
su visais ir spręsti Lietuvai svarbius
klausimus bei reikalus”, – sakė D. Gry-
bauskaitė susirinkusiems jos pasvei-
kinti su pergale.

D. Grybauskaitė pabrėžė, jog šie
rinkimai rodo, kad tie laikai, kuriuo-
se gyvenome iki šiol, baigiasi, purvo
lavinos, kurios yra kuriamos už pini-
gus, nebeveikia, o mūsų žmonės yra

protingi ir atsakingi bei sugeba pasi-
rinkti, kuo jie tiki ir ko nori.

Pasak jos, pergalės skonis yra at-
sakomybės našta ir daugybė darbų.
Pirmuoju darbu D. Grybauskaitė
įvardino Vyriausybės atsistatydinimo
priėmimą. Ji neatskleidė ir galimų
savo patarėjų. D. Grybauskaitė žadė-
jo, kad ,,sprendimus priims ji, o ne
patarėjai”.

D. Grybauskaitè: laimèjo visi Lietuvos žmonès

Vilnius, gegužės 18 d. (Alfa.lt) –
Lietuvos užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas pirmadienį Briuselyje,
Europos Sąjungos (ES) Bendrųjų rei-
kalų ir išorinių santykių tarybos
(BRIST) susitikime, su ES kolegomis
aptarė pasirengimą Europos vadovų ta-
rybos susitikimui, ES ir Rusijos viršū-
nių susitikimui, santykius su Moldova
bei Gruzija.

Birželio 18–19 d. vyksiančioje Eu-
ropos vadovų taryboje ketinama aptar-

ti Lisabonos sutarties patvirtinimo, ES
ekonominius, finansinius, užimtumo ir
klimato kaitos klausimus. Ministras
pažymėjo, kad tęsiant priimtų sprendi-
mų dėl Lietuvos energetikos sistemos
integravimo į ES sistemą įgyvendini-
mą, svarbu pasiekti galutinius susita-
rimus dėl Baltijos jungčių plano ir pa-
tvirtinti jo įgyvendinimo eigą.

Diskusijoje apie gegužės 21–22 d.
Chabarovsk vyksiantį ES ir Rusijos vir-
šūnių susitikimą ministras V. Ušackas

pažymėjo, kad naujoji ES ir Rusijos su-
tartis turi nustatyti bendradarbiavimo
gaires, kurios leistų plėtoti santykius
su Rusija keliomis kryptimis: užtikrinti
laisvosios rinkos principus, normali-
zuoti energijos išteklių tiekimą, skatin-
ti konstruktyvius santykius su kaimy-
ninėmis šalimis ir skatinti teigiamą pa-
čios Rusijos vystymąsi.

Ministras atkreipė dėmesį į bend-
radarbiavimo su Kaliningrado sritimi
galimybes ir vizų režimo Kaliningrado

gyventojams palengvinimo klausimą.
Prisimindamas ankstesnius savo

raginimus vyriausybei ir opozicijai
Gruzijoje susilaikyti nuo įtampą ke-
liančių veiksmų bei pareiškimų, Lietu-
vos diplomatijos vadovas sveikino pra-
sidėjusį Gruzijos vyriausybės ir opozici-
jos dialogą ir išreiškė viltį, kad jis ne tik
nenutrūks, bet ir duos reikiamų rezul-
tatų.

„ES turėtų būti pasirengusi įvai-
riomis Nukelta į 6 psl.

•Sveikata.
Kiaulių gripas (p. 2)
•Apie dujotiekį ,,Nabu-
cco” (p. 3)
•Telkiniuose.
Detroit lietuviai šventė
dvi ypatingas šventes (p.
4)
•Ant kojų pastatė ,,fizio-
teroristai” tėvai (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Cantus (p. 8)
•Atsiminimai (21) (p. 9)
•Mintys A. Regio 95–ojo
gimtadienio proga (p. 10)

Rinkimuose užsienyje dalyvavo rekordinis rinkèjû skaiçius

Cikaga, gegužės 18 d. (LR Gene-
ralinio konsulato Čikagoje/,,Draugo”
info) – Gegužės 17 d. vykusiuose LR
prezidento rinkimuose Čikagos apy-
linkėse gyvenantys ir balso teisę tu-
rintys LR piliečiai turėjo galimybę
balsuoti paštu arba atvykti į vieną iš
trijų balsavimo punktų, kurie veikė
LR Generaliniame konsulate Čika-

goje, Pasaulio lietuvių centre (PLC)
Lemonte ir Jaunimo centre Čikagoje.

Balsuoti šiuose rinkimuose atvy-
ko apie 300 Čikagos apylinkėse gyve-
nančių lietuvių, iš jų apie 50 balsavo
generaliniame konsulate Čikagoje,
daugiau nei 50 – Jaunimo centre ir
per 200 – PLC. Iki gegužės 17 d. dau-
giau nei 630 LR piliečių savo balsus į

generalinį konsulatą Čikagoje at-
siuntė paštu.

Prezidento rinkimuose užsienyje
dalyvavo iki šiol rekordinis rinkėjų
skaičius – balsavo beveik trečdaliu
daugiau nei prieš pusmetį per Seimo
rinkimus.

Vyriausiosios rinkimų komisijos
(VRK) duomenimis, užsienyje iš viso
balsavo 14,008 rinkėjai, per Seimo
rinkimus rinkėjų buvo 10,345.

Per Seimo rinkimus ambasadoje
Airijoje balsavo 1,167 rinkėjai, per
prezidento jų buvo dvigubai daugiau
– 2,680, Didžiojoje Britanijoje parla-
mentą rinko 1,886, prezidentą – 2,598
rinkėjai. Per prezidento rinkimus JAV
balsavo 1,919, Belgijoje – 667, Rusijoje
– 545, Latvijoje – 355 rinkėjai.

Išrinktoji prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė užsienyje surinko 86,3
proc., antroje vietoje likęs socialde-
mokratų kandidatas Algirdas Butke-
vičius – 4,81 proc. balsų.

Per prezidento rinkimus 2004 m.
užsienyje balsavo 11,014, 2002 m. –
7,412, 1997 m. – 5.391, 1993 m. – 6,595
rinkėjai.

Lietuva ir toliau rems Çekijos pastangas

Balsavimo Pasaulio lietuvių centre akimirkos. R. Astrausko nuotr.

Lietuvos Respublikos prezidente išrink-
ta Dalia Grybauskaitė. Eltos nuotr.
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Kiaulių gripas (Swine influenza)
yra susirgimas, sukeliamas gripo vi-
ruso štamų, vadinamų swine influen-
za virus (SIV), paprastai sukeliančių
gripo susirgimus kiaulėms. Žmonėms
užsikrėtimas nuo kiaulių SIV nėra
būdingas ir gerai paruošta kiauliena
nesukelia pavojaus susirgti kiaulių
gripu.

Statistika

Paskutiniais duomenimis (gegu-
žės 18 d.), šių metų kiaulių gripo pro-
trūkis, prasidėjęs Meksikoje, išplito
41 pasaulio šalyje, užregistruota
8,862 susirgimų. Meksikoje užre-
gistruota 3,103 susirgimai ir 68 mir-
ties atvejai. JAV buvo stebėti 4,710
A/H1N1 gripo atvejai, 30 valstijų, ir
keturi mirties atvejai (2 – Texas, 1 –
Washington, 1 – NY). Kanadoje užre-
gistruota 516 atvejų ir vienas mirties
atvejis.

Šis gripas yra sukeltas naujo A
tipo gripo viruso štamo (strains)
H1N1, kurio genetinė struktūra yra
artimiausia kiaulių gripo virusui. Tai
yra naujos rūšies virusas.

The World Organization for Ani-
mal Health (OIE) praneša, kad šis
štamas tarp kiaulių nerastas.

Kaip plinta?

Gripo A/H1N1 virusai gali būti
perduoti žmogui nuo žmogaus kosint
ar čiaudint, taip pat per rankas,
palietus užkrėstą virusu paviršių ar
daiktą, taip pat telefoną, po to lie-
čiant akis, nosį, burną.

Virusas nepersiduoda per maistą,
todėl valgant kiaulieną neužsikrečia-
ma. Nuo sergančio asmens galima
užsikrėsti pirmas penkias dienas nuo
susirgimo pradžios, bet kartais už-
kratas gali išlikti iki 10 dienų.

Diagnozė yra patvirtinama labo-
ratorijoje paėmus tepinėlį iš nosies ir
gerklės per pirmąsias 5 susirgimo
dienas.

Požymiai, kas gali susirgti?

Gripo A/H1N1 klinikiniai požy-
miai yra panašūs į įprastinio gripo
požymius. Tai: šalčio krėtimas; karš-
čiavimas; galvos ir gerklės skausmai;
raumenų skausmas; silpnumas, už-
gulta nosis, kosulys. Gripui A/H1N1
būdinga vėmimas ir viduriavimas.

Didžiausią riziką susirgti šiuo
gripu turi vaikai, senyvo amžiaus
žmonės ir žmonės, sergantys lėtinė-
mis ligomis. Vakcinos prieš A/H1N1
virusą šiuo metu nėra, bet ji yra
kuriama ir tikimasi, kad bus paga-
minta birželio mėnesį. Pagrindinis
vaistas, susirgus šiuo virusu, yra
priešvirusiniai vaistai; taip pat svar-

bu kontroliuoti karščiavimą; gerti
daug skysčių. Taikomas ir simpto-
minis gydymas.

Žinovai teigia, jei jūs esate stip-
rios sveikatos ar turite silpnai iš-
reikštus gripo požymius, – naudoti
priešvirusinių vaistų nebūtina. Jei
gyventojai prašys gydytojų išrašyti
receptus šiems vaistams, tai greitai jų
atsargos sumažės, o be to, vaistai gali
tapti neveiksmingi, jei jie bus dažnai
naudojami. Virusai turi savybę greit
prisitaikyti ir įgyti atsparumą vais-
tams.

Vaistai

Virusas A/H1N1, sukeliantis
kiaulių gripą, yra atsparus plačiai
naudojamiems gripui gydyti vaistams
kaip rimantadine ir amandatine –
praneša Ligų kontrolės ir prevencijos
centras (Center for Disease Control
and Prevention).

H1N1 gripui gydyti yra du vais-
tai: tai oseltamivir, tabletės parduo-
damos „Tamiflu” pavadinimu, ir
zanamivir, inhaliacinis preparatas
„Relenzos” pavadinimu.

Šie vaistai veikia į „N” (neuro-
minidazę, vieną viruso H1N1 sudė-
tinių dalių, neleisdami virusui palikti
ląstelės ir kartu neleisdami išplisti
infekcijai.

Vaistai „Tamiflu” ir ,,Relenza”
sušvelnina gripo požymius, sutrum-
pina ligos eigą ir sumažina komp-
likacijas, pvz., plaučių uždegimą.
Gydymas yra veiksmingas, jei pra-
dedama gydyti per 48 val., pastebėjus
pirmuosius gripo požymius. Vaistai
veiksmingi ir vėliau asmenims, kurie
sunkiai serga ir gydomi ligoninėse.
Gydymo trukmė paprastai yra 10
dienų. Naudojant šiuos vaistus gali
būti stebimi pašaliniai reiškiniai,
kaip pykinimas, viduriavimas, vėmi-
mas, gerklės skausmai.

Tačiau dauguma žmonių, susir-
gusių gripu, gali pasveikti be vaistų.
Netgi 1918 m. per„Spanish flu”,
kurio metu mirė dešimtys milijonų
žmonių visame pasaulyje, 98 proc.
JAV gyventojų pasveiko „savaime”.
Tai buvo laikas, kai nebuvo nei
antibiotikų gydyti gripo komplikaci-
jas, nei priešvirusinių vaistų.

Dr. Aaron Glatt, Infection Di-
seases Society of America spaudos
atstovas, teigia, kad kiekvienas as-
muo, kuriam H1N1 gripo diagnozė
patvirtinta ar „tvirtai” įtariama, turi
gauti priešvirusinius vaistus „Tami-
flu” ir „Relenza”. Šiais vaistais turi
būti gydomi asmenys, kuriems gresia
komplikacijos; tai asmenys, sergan-
tys vėžiu, ŽIV infekuoti, sergantys
sunkiomis širdies ligomis. Jie turi
būti gydomi, jei turėjo artimą kon-
taktą su sergančiais A/H1N1 gripu.

Nors, kaip pastebėjo ne vie-
nas Lietuvos apžvalgininkas,
prieš rinkimus vienintelis likęs
klausimas buvo, ne kas bus iš-
rinktas į prezidentus, bet ar pri-
reiks antrojo rinkimų rato, sek-
madienio vakare atskriejusi ži-
nia apie naująją išrinktą LR pre-
zidentę Dalią Grybauskaitę vis
dėlto buvo naujiena. Ji pasiekė
ir užsienio spaudos puslapius.
„The Wall Street Journal” ji
pateko į pirmąjį puslapį, trumpų
žinučių skyrelį ,,What’s News”.
„The New York Times” taip pat
pabrėžė, jog Lietuvoje pirmą
kartą buvo išrinkta prezidentė,
priminė, jog ji yra tvirto būdo
politikė, juodojo karatė diržo
savininkė. Juodasis diržas, atro-
do, daro įspūdį visam Vakarų
pasauliui – Prancūzijos naujienų
agentūra AFP Grybauskaitę pa-
vadino Lietuvos ,,geležine ledi”.
Ledi, tik ne geležine, o gintarine
jau esame pakrikštiję vieną iš
savo politikių. Tad jų sąrašas
Lietuvoje ilgėja.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Kiaulių gripas
(Swine influenza)

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Pirmiausiai vaistai racionaliai skiria-
mi sveikatos apsaugos darbuotojams,
taip pat asmenims, vykstantiems į
Meksiką, ypač į rajonus, kur buvo už-
registruoti gripo A/H1N1 atvejai.

Daugumos žinovų teigimu, „Ta-
miflu” ir „Relenza” atsargos yra
pakankamos. Federalinė vyriausybė
sukaupė 50 milijonų kursinių dozių
ir planuojama netrukus išdalinti 25
proc. vaistų atsargų valstijoms.

Be to, Illinois valstija paliko
650,000 kursinių dozių „Tamiflu” ir
„Relenza” ypatingiems atvejams.
Praeitą savaitę vyriausybė atsiuntė
dar 376,000 kursinių dozių Illinois
valstijai, tad turime daugiau nei 1
milijoną kursinių dozių priešviru-
sinių vaistų.

Ar pakankamai valstija apsirūpi-
nusi vaistais, priklausys, kaip plačiai
ir greitai kiaulių gripas gali paplisti,
kaip sunkiai žmonės sirgs ir kokį
gydymo būdą pasirinks gydytojai.

Federalinė valdžia pataria kiek-
vienai valstijai sukaupti pakanka-
mai vaistų gydyti 25 proc. gyventojų.
Kadangi Illinois valstijoje gyvena
apie 12 mln. gyventojų, 2,5 mln. su-
sirgusių gali būti visiškai aprūpinti
priešvirusiniais vaistais. Jei kartais
būtų didesnis poreikis šių vaistų,
juos visada būtų galima gauti iš Fe-
deralinės vyriausybės fondo.

Taigi, nesibaiminkite ir nusira-
minkite – vaistų gydyti kiaulių gripą
turime, be to, paskutiniu metu susir-
gimų skaičius mažėja, nors, iš tiesų,
neaišku, ar nebus antros susirgimų
pakilimo bangos.

Kaip apsisaugoti?

Siekiant apsisaugoti nuo
A/H1N1 gripo, taikomos tos pačios
priemonės, kaip ir įprastinio gripo
atveju:

1) Patariama dažnai plauti ran-
kas su muilu ir vandeniu, taip pat
alkoholio pagrindu pagamintais de-
zinfekuojančiais tirpalais, putomis ir
žele; ypač pabuvojus viešose vietose.
Žinovų teigimu, kosint ar čiaudint,
sekreto lašeliai, pripildyti virusų,
patenka ant stalviršių, telefonų ir
kitų paviršių, ir per rankas gali pa-
tekti į akių, nosies bei burnos glei-
vines ir sukelti susirgimus.

Alkoholio pagrindu pagamintos
dezinfekuojančios priemonės sunai-
kina bakterijas ir virusus. Taip pat
patariama mokyti žmones asmens
higienos taisyklių, t. y. kosint ar čiau-
dint prisidengti nosį ir burną ser-
vetėle, o jos neturint čiaudėti ir
kosėti į savo drabužį.

2) Asmuo, pajutęs staigų šalčio
krėtimą, prasidėjus kosuliui ir rau-
menų skausmams, privalo nesinau-
doti visuomeniniu transportu, nesi-
lankyti viešose vietose ir pasitikrinti
pas gydytoją.

3) Jei aplinkoje, kurioje gyvena-
te, pasireiškia gripo susirgimai, pa-
tariama vengti didelių susibūrimų,
stengtis daugiau būti namuose.

4) Patariama neliesti asmenų
rankomis (pasisveikinant ar bažny-
čioje Mišių metu). Higieniškiau yra
apkabinti, taip išvengiant odos kon-
takto. Priimant komuniją, patariama
naudotis individualiomis taurelėmis,
negerti iš vienos taurės.

Pastoviai stiprinkite imuninę sis-
temą, valgykite daug vaisių ir dar-
žovių, laikykitės asmens higienos
taisyklių ir būkite sveiki.

Paruošta pagal:
en.wikipedia.or/wiki/Swine_inf

luenza
www.cdcgov/swine flu/
online.ws/.com/article/
„Chicago Tribune”
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KODĖL SUDĖTINGA „NABUCCO”
DUJOTIEKIU SUJUNGTI

CENTRINĘ AZIJĄ SU EUROPA
JURGITA LAURINÈNAITÈ

Vienas iš Europos energetinės
politikos sopulių – „Nabucco” dujo-
tiekis, regis, dar turi vilčių tapti sėk-
mingu projektu. Penkių šalių – Aust-
rijos, Bulgarijos, Rumunijos, Turkijos
ir Vengrijos vyriausybės dar pirmąjį
šių metų pusmetį pasižadėjo pasira-
šyti susitarimą, kuris turėtų padėti
pamatus dujotiekio statybos pasiruo-
šimui.

Tiesa, pati statyba, jei viskas
vyks pagal planą, prasidės tik 2011-
aisiais, o dujų tiekimo pradžia nu-
matoma 2014 metais. Dujotiekis, tu-
rėsiantis sujungti turtingas dujų
Centrinės Azijos ir Artimųjų Rytų
šalis su Europa aplenkiant Rusiją ir
Ukrainą, būtų statomas dviem eta-
pais. Pirmiausia, ketinama nutiesti
vamzdynus iš Baumgarteno dujotie-
kių mazgo Austrijoje į Turkijos sos-
tinę Ankarą, į kurią kitais Turkijos
teritorijoje esančiais vamzdynais du-
jos atkeliauja iš Azerbaidžano ir Ira-
no. Antruoju etapu dujotiekis turėtų
pasiekti Gruzijos sieną ir Iraną.

Antroji statybų stadija turėtų
baigtis 2015 metais. Tačiau planuoja-
ma „Nabucco” tiesimo trukmė gali ir
užsitęsti. Trukdžių pastebima ne tik
iš Rusijos, bet ir iš Europos bei nu-
matomų dujų tiekėjų pusės.

Svarbiausias „Nabucco” dujo-
tiekio tikslas yra papildomas dalies
Europos valstybių aprūpinimas du-
jomis, kurias tiektų ne tik Rusija, bet
ir kitos valstybės. Kitaip tariant,
Europos Sąjunga deklaruoja norą
užtikrinti energetinių šaltinių impor-
to įvairumą. Tačiau ES valstybės šiuo
klausimu toli gražu nėra vieningos.
Viena priežasčių yra ta, kad keturios
didžiosios ES šalys – Didžioji Brita-
nija, Vokietija, Prancūzija ir Italija –
šio dujotiekio tiesimu nėra suintere-
suotos. Juolab kad Europos Komisija
pirmajam šio projekto etapui finan-
suoti skyrė 200 milijonų eurų. Pi-
nigai neatsiras iš niekur. Toks Euro-
pos Komisijos sprendimas reiškia,
kad didžiosios ES valstybės iš savo
biudžetų privalės atseikėti nemenkas
sumas už joms naudos praktiškai
neatnešiantį ir ligi šiol sėkme nepa-
sižymintį projektą.

Britams „Nabucco” nėra aktua-
lus, nes jie suvartoja mažiau nei
dešimtadalį Europai parduodamų
„Gazprom” dujų kiekio. Vadinasi,

britų dujų importą per žemyninę
Europos dalį „Nabucco” statyba
reikšmingai nepaveiktų. Vokietija jau
yra užsitikrinusi dujų tiekimą iš
Rusijos „Nord Stream” dujotiekiu,
planuojamu tiesti Baltijos jūros dug-
nu. Italija dalyvauja kitame projekte
ir ketina kartu su Rusija tiesti
dujotiekį „South Stream”, kuris būtų
„Nabucco” varžovas. „South Stream”
projekte dalyvauja ir Prancūzija.
Negana to, susitarimus dėl šio ben-
dro Rusijos ir Italijos energetinių
milžinų projekto pasirašė ir Bulgarija
bei Vengrija, o Austrijoje esantis ir
„Nabucco” tiesimo pradžia turėsian-
tis tapti Baumgarteno dujotiekių
mazgas yra bendras „Gazprom” ir
Austrijos kompanijos OMV projektas.
Kitaip tariant, net trijų šalių –
Bulgarijos, Vengrijos ir Austrijos –
kompanijos tuo pačiu metu dalyvauja
tiek „South Stream”, tiek „Nabucco”
tiesimo projektuose. Žinovai teigia,
kad, pastačius vieną iš šių dujotiekių,
kitas dėl konkurencijos tampa finan-
siškai pražūtingas.

„Nabucco” statybą apsunkina ir
Turkijos ambicijos. Šalis ne tik siekia
mainais už dujotiekio tiesimą per
savo teritoriją gauti nuolaidų dėl sto-
jimo į ES, bet dar trokšta ir ekono-
minės bei finansinės naudos. Turkija
reikalauja 15 proc. dujotiekiu tiek-
simų dujų savo reikmėms, nori mo-
kėti už šias dujas žemesnę nei Euro-
pos valstybės kainą ir kalba apie
aukštesnį tranzito mokestį nei kitose
šalyse.

Žengiant dar toliau į Rytus, prob-
lemos nesibaigia. Posovietinės šalys
iš Centrinės Azijos, įvardijamos kaip
galimos dujų tiekėjos, prisidėti prie
projekto neskuba. Pirmiausia jos
nori, kad tarpusavyje susitartų Euro-
pos valstybės ir Turkija. Kol nebus
aiškaus ir konkretaus patvirtinimo
dėl „Nabucco” finansavimo, o darbų
pradžios ir trukmės klausimai liks
neapibrėžti, dujų eksportuotojai tuo
pačiu metu ieškos kelių ne tik į Euro-
pą, bet ir į Rusiją bei Rytų Aziją.

Štai Turkmėnistanas daugiau
nei pusę savo eksportuojamų dujų
parduoda Rusijai, o šiuo metu tiesia
dujotiekį į vis didesne dujų vartotoja
tampančią Kiniją. Azerbaidžanas dėl
miglotos „Nabucco” ateities jau
svarsto galimybę pasukti į šiaurę.
Iranas, kaip galimas tiekėjas, nėra to-
leruojamas Nukelta į 8 psl.

Europietiškų permainų
metas?

ANDRIUS NAVICKAS

Formalumai baigti ir jau oficialiai Dalią Grybauskaitę galima va-
dinti išrinktąja Lietuvos Respublikos prezidente. Regis, niekas ir
negalvojo, kad gali būti kitaip. Net gerb. Dalios varžovai kovėsi tik

dėl antros vietos, vildamiesi, jog dar bus antras ratas, o tada gal įvyks
kažkas netikėto. Iš tiesų pagrindinis klausimas, į kurį nežinojome atsaky-
mo iki vakaro – reikės antro rato ar ne? Nepaisant aiškaus Grybauskaitės
pirmavimo, idant išvengtų antrojo rato, jai reikėjo, kad rinkimuose daly-
vautų bent pusė į rinkimų sąrašus įtrauktų Lietuvos piliečių. Likus
valandai iki balsavimo apylinkių uždarymo, įtampa (veikiau įtampulė)
pasiekė aukščiausią tašką – trūko kiek daugiau nei pusės nuošimčio bal-
suotojų. Kaip tik tuo metu pasirodė BNS ir RAIT surengtos balsuotojų
apklausos rezultatai, kurie rodė akivaizdžią Grybauskaitės pergalę.
Pagaliau Zenonas Vaigauskas spaudos konferencijos metu paskelbė, jog
labai tikėtina, kad balsavo daugiau nei 50 proc. rinkėjų. Nepaisant diplo-
matinės formuluotės, tapo akivaizdu – antrojo rato nebus.

Tuo, kad rinkimams tereikėjo vieno rato, labiausiai turėtų džiaugtis
Tėvynės sąjunga (TS). Viena vertus, Andrius Kubilius dabar gali tvirtin-
ti, kad rinkėjų prielankumas Grybauskaitei, nemažai prisidėjusiai prie
antikrizinio plano kūrimo, kartu reiškia ir pritarimą Vyriausybės pastan-
goms spręsti sudėtingas problemas. Kita vertus, antrasis Prezidento rin-
kimų ratas būtų vykęs kartu su Europarlamento rinkimais. Tai ne tik pa-
didintų balsuotojų skaičių, tačiau kartu suteiktų pranašumą toms parti-
joms, kurioms atstovautų į antrąjį ratą patekę kandidatai. Nepaisant to,
jog TS entuziastingai rėmė Grybauskaitę, kandidatė tvirtino esanti visiš-
kai nepriklausoma, tačiau jos rinkimų kampanijos metu ją pakankamai
dažnai lydėdavo liberalai. Pastariesiems tai buvo nebloga proga Grybaus-
kaitės paunksmėje pritraukti naujų rinkėjų. TS garsėja ištikimais rinkė-
jais, kurie ateina į rinkimus net tada, kai kiti tingi. Po trijų savaičių ga-
lėsime įsitikinti, kiek tai tiesa.

Antroje vietoje likęs socialdemokratas Algirdas Butkevičius savo pasi-
rodymu galėtų būti patenkintas. Tiesa, jis pats tvirtino, kad tikisi patekti
į antrąjį rinkimų turą ir per pirmąjį tikisi gauti apie 20 proc. balsų. Gavo
mažiau, antrojo rato nebus, tačiau prisiminkime, jog pats Butkevičius
gana nenoriai dalyvavo rinkimų kovoje. Dabar gi jis išvengė dar trijų sa-
vaičių įtampos. Kitas dalykas – jis gerokai aplenkė kitus penkis kandida-
tus. O juk per praėjusius rinkimus Kazimira Prunskienė nesunkiai įveikė
socialdemokratams atstovavusį Česlovą Juršėną. Dabar padėtis visai ki-
tokia.

Prieš penkerius metus Prunskienei iki Prezidento posto pritrūko la-
bai nedaug. Po rinkimų, sunkiai slėpdama nusivylimą, ji pažadėjo bandyti
dar kartą ir įrodyti savo politinę jėgą. Dalyvavo. Tačiau, kaip matome, ne
tam, kad laimėtų, bet veikiau atsisveikindama. Pastaruoju metu ši poli-
tikė patiria vieną smūgį po kito. Visiška nesėkmė per Seimo rinkimus,
paskui prarasta partija, prarasta galimybė kandidatuoti į Europos Parla-
mentą ir kuklus pasirodymas per Prezidento rinkimus. „Kietas nutūpi-
mas”, po kurio belieka visą laiką skirti politiniams memuarams. Beje, tai,
kad Prunskienė pralaimės Grybauskaitei, nestebina, tačiau tai, kad ji
surinks mažiau balsų nei Loreta Graužinienė – čia jau netikėta.

Gerb. Loretos pasirodymą apskritai reikėtų vertinti nevienareikš-
miškai. Viena vertus, subliuško jos pažadai patekti į antrą ratą. Kita ver-
tus, Graužinienė niekada nebuvo pirmo kalibro politikė. Iki šiol jos poli-
tinės karjeros pamatu buvo ištikimybė Viktorui Uspaskichui. Jei Darbo
partija sugebės prasibrauti į Europarlamentą, tai, galima sakyti, kad
Graužinienės parodymas plačiajai publikai turėjo prasmę, jei ne – tai gal
vertėjo likti prie pirmojo Darbo partijos sprendimo, kai ši sveikino Gry-
bauskaitės kandidatūrą.

Nesėkme turėtume vadinti ir Valentino Mazuronio pasirodymą. Tie-
sa, jis liko trečias, jo rezultatas teikia vilčių Tvarkos ir teisingumo parti-
jai per Europos Parlamento rinkimus. Juolab tada vėliavą neš Rolandas
Paksas. Kita vertus, „tvarkiečių” politinė retorika žavi vis mažiau rin-
kėjų. 7 proc. simpatikų tikrai ne tas rezultatas, kuris „tvarkiečius” galėtų
patenkinti. Griežtais pareiškimais švaistytis šiandien sugeba praktiškai
visi politikai. „Sąmokslo” pasakojimas šiandien suvirpina nedaugelį šir-
džių. Panašu, jog „tvarkiečiai” kritikuoti sugeba sėkmingiau, nei siūlyti
gyvybingą alternatyvą.

Valdemaras Tomaševskis rinkimuose vykdė savas strategines užduo-
tis. Viena vertus, jam pavyko Lietuvos politiniame gyvenime įteisinti
„lenkų kortą”. Kita vertus, jam pavyko pasitikrinti, ar Lietuvos lenkai yra
svari politinė jėga. Tiesa, aiškaus atsakymo į pastarąjį klausimą negavo.
Aišku, kad beveik 4 proc. Lietuvos lenkų palaiko Lenkų rinkimų akcijos
veiklą. Tačiau tiek balsų nepakaks patekti į Europarlamentą. Tiesa, gali-
ma spėti, kad tada bus mažesnis aktyvumas ir reikės mažiau balsų
perkopti „kartelę”. Visgi sėkmė tikrai neužtikrinta.

Česlovas Jezerskas... Ką čia pasakyti. Keisčiausia, jog jis sugebėjo
surinkti reikiamą parašų skaičių. Keisčiausia, jog apskritai atsirado
žmonių, kurie už jį balsavo. Jo svajonė – pozuoti rinkimų plakate su
karine uniforma – neišsipildė. Nukelta į 9 psl.

Svarbiausias „Nabucco” dujotiekio tikslas yra papil-
domas dalies Europos valstybių aprūpinimas dujomis,
kurias tiektų ne tik Rusija, bet ir kitos valstybės. Tačiau
ES valstybės šiuo klausimu toli gražu nėra vieningos.
Viena priežasčių yra ta, kad keturios didžiosios ES šalys
– Didžioji Britanija, Vokietija, Prancūzija ir Italija – šio
dujotiekio tiesimu nėra suinteresuotos.
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REGINA
JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Tau norėčiau, Mamyte,
aš atverti širdį

Ir gražiausiais žodžiais
viską išsakyti.

Kaip sunku šioj žemėj
vienišai klajot

Ir toliausiai būti nuo tavęs,
Mamyt.

Gegužė – gražiausias pavasario
mėnuo. Po visų žiemos šalčių ateina
pavasaris, atgimsta gamta, pradeda
sprogti medžių žiedai, kvepiantys
atsinaujinusia žeme ir gyvybe.

Visas krikščioniškas pasaulis
pavasarį švenčia Motinos dieną. Mes,
švęsdami Motinos dieną, privalome
atsiminti Dievo motiną Mergelę
Mariją, mus pagimdžiusias motinas
ir motiną Tėvynę. Šios trys motinos
yra panašios savo savybėmis. Žodis
,,motina” mums daug ką pasako.
Jame glūdi daug meilės, supratimo,
jausmo ir pasiaukojimo. Nėra pa-
saulyje kitos būtybės, kuri tiek daug
pasiaukotų savo vaikui, kiek motina.
Tai – žmogaus pradžia ir šaltinis.
Todėl motinai pagerbti skiriamas
pats gražiausias mėnuo.

Švęsdami Motinos dieną, mes ne
tik pagerbiame motinas, bet ir iš-
reiškiame joms padėką už rūpestį ir
pasiaukojimą. Mes prisimename ir
mūsų motiną – Lietuvą, jos nueitą
kryžiaus kelią praeityje.

Motinos dienos proga lenkiame
savo galvas Tėvynėje pasilikusioms ir
čia, išeivijoje, esančioms motinoms.
Jos yra tikroji lietuviškų namų siela
ir lietuvybės saugotojos.

Amžius pratusiai kentėti lietuvei
motinai niekas neįstengs nei užslo-
pinti, nei užgesinti lietuviškos ugne-
lės, rusenančios jos širdyje. Mes, visi
lietuvių tautos vaikai, kurie esame
laisvajame pasaulyje, per Motinos
dienos šventę turime prašyti Aukščiau-
siąjį, kad Jis suteiktų lietuvei motinai

jė-gų ir ištvermės nesuklupti po
gyvenimo kryžiumi ir sulaukti laisvės
ryto.

• • •
Gegužės 10 d., sekmadienį, Šv.

Antano lietuvių parapijoje parapi-
jiečiai turėjo progą atšvęsti dvi ypa-
tingas šventes: Motinos dieną ir
jaunos parapijietės Patricia Strakšy-
tės pirmąją komuniją.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis už
gyvas ir mirusias motinas. Mišias
aukojo klebonas kun. Alfonsas Babo-
nas, liturginius skaitinius skaitė An-
tanas Osteika. Savo pamokslą kun.
Babonas skyrė motinoms. Jame jis
kalbėjo apie tris motinas: motiną
gimdytoją, motiną, kuri gimdo vaiką,
bet to vaiko nežiūri arba apleidžia;
motiną augintoją – motiną, kuri au-
gina savo vaiką, bet neturi laiko to
vaiko mokinti ar pasakyti vaikui ge-
rą žodį; tikra motina – tai motina,
kuri pagimdo, augina ir moko savo
vaiką.

Pirmą kartą Jėzų priėmė Patricia
Strakšytė. Šios svarbios ir ypatingos
katalikiško gyvenimo šventės proga
kun. Babonas pasveikino jaunąją Pat-
ricią ir jos tėvelius, močiutę bei kitus
gimines. Po Mišių buvo sukalbėta
Švč. Mergelės Marijos litanija.

Į minėjimą ir P. Strakšytės šei-
mos suruoštas vaišes susirinko gra-
žus būrelis žmonių. Salės stalai buvo
gražiai papuošti žydinčiomis pava-
sario alyvomis iš a. a. Stefanijos Juš-
kienės darželio. Nors ji šį pasaulį ir
mus apleido prieš keturiolika mėne-
sių, ji vis vien kartu su mumis daly-
vauja renginiuose.

Renginio programai vadovavo P.
Strakšytės dėdė Antanas Strakšys.
Jis pasveikino visas apsilankiusias
mamytes, močiutes bei svečius. Kun.
Babonas sukalbėjo invokaciją, primin-
damas, kad šį rytą šv. Mišios buvo
aukojamos už mūsų gyvas ir mirusias
motinas. Aukojome su meile bei giliu
dėkingumu joms už gyvybę ir kupina
džiaugsmo širdimi sveikinome jas

ŠVENTĖME DVI YPATINGAS ŠVENTES

Visa Strakšių šeima su kun. Alfonsu Babonu. R. Juškaitės-Švobienės nuotraukos

Antanas Strakšys veda Motinos die-
nos pagerbimą.

Ričardas Strakšys ir Patricia Strakšytė atlieka meninę dalį.

šiandien ir linkėjome, kad Dievo pa-
laima jas lydėtų šiais žemės keliais. O
toms, kurios jau peržengė amžiny-
bės slenkstį, meldėme, kad Dievas
suteiktų niekados nesibaigančio
džiaugsmo ir laimės danguje.

Toliau A. Strakšys pakvietė Pat-
ricia išdalinti visoms moterims po
gvazdiką. Po vaišių vyko meninė pro-
gramėlė, kurią atliko vienuolikmetis
Ričardas Strakšys jaunasis ir devyn-
metė Patricia. Jie padainavo kelias
dainas, paskaitė porą eilėraščių, Ri-
čardas fortepijonu paskambino kelis
nedidelius kūrinius. Dalyviai mažųjų
Strakšių muzikinius gabumus įverti-
no plojimais.

Parapijos vardu A. Strakšys pa-
dėkojo visiems, kurie apsilankė šia-
me motinų pagerbime ir jo dukte-
rėčios pirmosios komunijos proga,
kun. Babonui už šv. Mišių auką ir
invokaciją, visiems, kurie kitais bū-
dais prisidėjo prie šios gražios šven-
tės.

Dalyviai dar ilgėliau pasiliko ir
šnekučiavosi prie vaišių stalo bei

Kun. A. Babonas sako invokaciją.
Antano Strakšio nuotr.
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AR SRUTOS YRA LITERATÙRA?
Kovo mėn. ,,Drauge” skaičiau

Ramunės Lapas pokalbį su Karoliu
Žukausku. Jo knyga ,,Finding the
Moon in Sugar”, parašyta anglų
kalba, pasirodė jau sausio mėnesį.
Pokalbyje paminėta, kur toliau vyks
knygos pristatymas. Pasižymėjau ka-
lendoriuje gegužės 2 dieną vykti į
Union Pier susitikti su autoriumi.
Kadangi pokalbyje paminėta, kad
knygą galime gauti bibliotekose, pa-
skambinau į mūsų artimiausią. Su-
žinojau, kad knygos neturi. Patarė
kreiptis į ,,Barnes and Noble” knygų
parduotuvę. Ten pasakė, kad knygą
galima užsakyti, tik reikės iš anksto
sumokėti. Gerai. Sumokėjau. Užsakė.
Už keturių dienų knygą gavau. Pra-
dėjau skaityti, ir lyg iš kanalizacijos
vamzdžio pasipylė srutos! Nešvanki
kalba, gašlios situacijos, sudarkyta
gramatika. Kai Romualdas grįžo iš
darbo, perskaičiau jam porą sakinių.
Jo komentaras: „Nereikės į Union

Pier važiuoti, su autorium susitikti,
nes ką jis gali pasakyti tokios rašybos
pateisinimui?” 

Iš tikrųjų, koks gali būti paaiš-
kinimas, pateisinimas tokiai rašybai?
Koks pateisinimas tokį rašymą skai-
tyti? Stasė Semėnienė savo straipsny-
je „Ar nešvankumas vyrauja Lietu-
voje?” tokį rašymą aptarė cituodama
vyskupą Fulton J. Sheen: „(...) skau-
du matyti, kuomet tie, kurie turi li-
teratūrinę dovaną patraukiančiai ra-
šyti, yra pilni neapsakomai bjaurių
vaizdų. Tokių raštų skaitytojai (...)
pateisina save, kad skaitą tik dėl kū-
rybinio stiliaus.” Bet srutos yra sru-
tos. Tiksliai Antanas Paužuolis paste-
bėjo savo laiške: „Graži ir švari kalba
– žmonijos deimantas.” Tad belieka
pačiam skaitytojui pasirinkti: ar dei-
mantus žarstyti, ar po srutas brai-
dyti. 

Gražina Kriaučiūnienė
Lansing, MI
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Paralyžiuotą vaiką ant kojų pastatė ,,fizioteroristai” tėvai
SOLVEIGA POTAPOVIENÈ

,,Po kiekvienos operacijos Sauliu-
ko eisena gražėja, tvirtėja. Gerai, kai
operacijos atliekamos laiku – tada ir
ateitis atrodo šviesi”, – įsitikinusi
mama Dalia.

Septynmečio Sauliaus ligos isto-
rija yra jo tėvelių – kauniečių Dalios
ir Alvydo Šatinskų – meilės vaikams
istorija. Kad ir kokios nedėkingos
buvo gydytojų prognozės Sauliukui
gimus, vaikas nuo dviejų metų vaikš-
to – iš pradžių su lazdomis, virvėmis,
dabar be niekieno pagalbos. Jis neina
– bėga. Lanko mokyklą, žaidžia krep-
šinį ir lengvai perplaukia baseiną.
Lyg vieno ligoto vaiko šeimai būtų
per mažai, Šatinskai apsisprendę įsi-
vaikinti mergaitę, kuriai kėsinasi
,,iššokti” diabetas.

Kineziterapija naujagimiui

Dalia Šatinskienė dar laukda-
masi žinojo, kad jos pirmagimiui yra
stuburo išvarža. ,,Atliekant Cezario
pjūvį buvo sutraiškyta naujagimio
stuburo pūslelė. Vos dviejų valandų
sūnų operavo neurochirurgai. Opera-
cija nepavyko, vaikas nuo pusės liko
paralyžiuotas. Gydytojai sakė, kad
vaikas nesėdės, nevaikščios, nekal-
bės, pats augs, kojos ne. Mus labai
daug kas konsultavo, tačiau vienin-
telė Kauno klinikų neurologė Tatjana
Volkova rado refleksus ir liepė
mankštinti vaiką. Taip mūsų trijų
savaičių sūnus pradėjo lankyti ki-
neziterapiją – kasdien Vaiko raidos
centre Lopšelio gatvėje sportuodavo
po tris valandas.” 

Kai Sauliukui nustatė klubo iš-
nirimus, naujagimiui prirašė tokią
pagalvėlę tarp kojų. ,,Aš mačiau, kad
ji netinka: pradėjo Sauliuko kojytės
sukinėtis, mums pasiūlė jas gipsuoti.
Sauliuką mankštino dvi kinezitera-
peutės – viena lopšelyje, kita, pensi-
ninkė Jadvyga, kurios jau nebėra gy-
vos, ateidavo į namus. Jų dėka pasi-
matė nežymūs kojyčių judesiai: per
kelius, per klubus. Ir tada, kai atsira-
do viltis, išvystau vieną sekmadienį
kūdikį, o jo viena kojytė ištinusi. Kaip
tik Jadvyga man buvo iš kažkur ra-
dusi dr. Kęstučio Saniuko telefoną.
Išdrįsau paskambinti jam sekmadie-
nį, skubiai nugabenom vaiką į Vilnių.
Taip prasidėjo mūsų pažintis su
Vilniaus ortopedais”, – pasakojo Sau-
liuko mama.

Operacijos taiso ateitį

Sauliuką nuo pirmųjų metų žiū-
rėjo amerikiečiai ortopedai, šįmet
šešioliktą kartą operavę ir konsultavę
Vilniuje. Dabar Saulius vaikšto su jau

trečiomis, Amerikoje pagamintomis
langetėmis. Pernai amerikiečiai Vil-
niuje operavo Saulių, ,,uždarė” klubo
sąnarį, atliko čiurnų korekciją. Pra-
ėjusią savaitę dr. K. Saniukas kartu
su vienu geriausių amerikiečių stu-
buro chirurgų prof. John Lubicky
atliko Sauliukui šlaunies korekciją.
,,Po kiekvienos operacijos jo eisena
gražėja, tvirtėja. Gerai, kai operacijos
atliekamos laiku, o neišlindus ko-
kiam kaului. Tada ir ateitis atrodo
šviesi”, – svarsto Šatinskienė.

Šilainių integruotame darželyje
Kaune Sauliukas išmoko žaisti krep-
šinį. Trenerė iš pradžių nenorėjo
Sauliaus imti, o paskui stebėjosi: jis
nukrinta, keliasi ir vėl eina, lyg
niekur nieko, nors jam ir sunkiau, ir
skauda. Dabar trenerio Romualdo
Bičkausko dėka Saulius perplaukia
Šilainių baseiną. Nuo trijų savaičių
sportuojantis vaikas be sporto nebeį-
sivaizduoja savo gyvenimo. ,,Pernai
mes su gipsu važiuodavome ligoninė-
je sportuoti į salę, kuri įrengta reabi-
litacijai iš amerikiečių lėšų. Nuva-
žiuojame su lova, persikeliame ant
stalo, Saulius bent kamuolį pamėto.
Dabar, po operacijos, užteko kinezi-
terapeutei užeiti į palatą ir Saulius
net skanius pietus padėjo į šalį –
susiruošė sportuoti.”

Šiemet Saulius pradėjo lankyti
Kazliškių pradinę mokyklą. ,,Man
labiausiai patinka fizinis ir ilgoji per-
trauka”, – pareiškia pirmokas. Jo
mama pasakoja, kad po skambučio
pertraukai vaizdelis būna toks: atsi-
daro klasės durys, o pirmasis tarsi
išauna jos Sauliukas.

Investicijos į vaiko ateitį

Abu Sauliuko tėvai, kuriuos vai-
kas šaukia vardais, dirbantys, vienas
kitą keičiantys agronomai. Kitiems
tėvams Dalia pataria daryti viską,
kad vaikas būtų sveikesnis. ,,Vienai
mamai sakiau, kad kuo daugiau
sportuotų su vaiku, lavintų jį. Su-
tinku po metų – nieko nedaryta. Aš
jos ir klausiu, ką jam atsakysit, kai
vaikas užaugs ir paklaus, kodėl nieko
nedarėt? O ji man aiškina, kad dabar
negali vaiku pasirūpinti, nes namą
stato.”

Įsivaikins ligotą mergytę

Keturmetei Gabijai, kurią prieš
dvejus metus Šatinskai pasiėmė iš
vaikų namų, nustatytas medžiagų
apykaitos sutrikimas. Pernai, kai
Saulius buvo operuojamas, jo tėvai
užvedė teismo procesą dėl Gabijos
įvaikinimo. Dabar teismas rengiasi
visiškai apriboti Gabijos motinos tei-
ses. Norint mergytę įsivaikinti, reikia
abiejų jos biologinių tėvų teisių apri-

Sauliukas su mama Dalia.

bojimo, tačiau nepavyksta rasti mer-
gaitės biologinio tėvo. ,,Kai ją par-
sivežėm, ji buvo persirgusi vėjarau-
piais ir ištisai viduriavo. Kai sustab-
dėm viduriavimą, pakilo cukraus ly-
gis, mes gulėjom klinikose. Kaip da-
bar prisimenu, atbėga gydytojas ir
sako, kaip gerai – taigi Jūs dar jos
neįsivaikinot. O Gabija laiko mane už
pirštų: ‘Nepabėk!’ Mes su vyru ją bū-
tinai įsivaikinsim, kiek teismai be-
užtruktų.”

Specialisto komentaras

Vilniaus universiteto vaikų ligo-
ninės direktoriaus pavaduotojas,
Vaikų ortopedijos traumatologijos
centro vedėjas dr. Kęstutis Saniukas:
,,Sauliuko patologija vadinama me-
ningomielocelė arba nugaros sme-
genų išvarža. Sauliukas gimė su iš-
varža ir buvo paralyžiuotas, su pa-
nirusiais klubais, pėdų deformaci-
jomis. Gydymas jam pradėtas Kaune,
mes jį gydome nuo keturių mėnesių.
Pėdas patys pradėjome taisyti, kartu
su amerikiečiais – klubus. Pernai jam
atlikta pagrindinė, klubo sąnario
rekonstrukcinė operacija – klubų iš-
nirimo korekcija. Tada jam atlikta
atviroji klubo sąnario repozicija,
atstatymas, kirtom ir šlaunikaulį, ir
klubakaulį. Suformavome atramą,
kurios nebuvo, nes vaikui nesivystė
viršutinės gūžio duobės kraštas ir,
vaikui augant, didėjo panyrimas. Per-
pjovėm ir išvalėm klubo sąnario kap-

sulę.
Šiemet vienoje, patirpusioje du-

bens pusėje pridėjome kaulo. Kadan-
gi nesitaisė kojos pasukimas, kirtom
šlaunikaulį ir atsukom. Mes turime
patys sukurti, tai, ką gamta turėtų
padaryti. Sauliukui dar maždaug po
metų, pusantrų reikės pašalinti kon-
strukcijas, reikės stebėti, kokia vaiko
raida. Aš visada sakau, kad ortopedi-
ja, chirurgija tėra pagalbos gabaliu-
kas. Gerai, kad Sauliuko tėvai yra,
kaip aš juos vadinu, ,,fizioteroristai”.
Tai iš amerikiečių perimtas terminas.
Kai jų klausi, kiek vaiką su tokia
patologija reikia mankštinti, jie sako:
,,As much as possible” (kiek įmano-
ma daugiau). Sauliuko tėvai vaiką
mankština po aštuonias valandas
kasdien. Tai jie pastatė vaiką ant
kojų. Kai pas mus atvyksta į Sauliuką
panašūs vaikai, jų tėveliams duodu
gerb. Dalios telefoną. Ji – tikra ži-
novė.”

Sutrumpinta

,,Lietuvos sveikata”

* * *
Dėkojame savaitraščio „Lietuvos

sveikata“ žurnalistei, atsiuntusiai šį
savo straipsnį. Savo laiške mums ji
rašo: ,,Sauliaus tėvelių prašymu siun-
čiu Jums straipsnį, kuris, perspaus-
dintas Jūsų laikraštyje, jų manymu,
būtų Sauliuko tėvelių padėka prof.
John Lubicky.”                Redakcija
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Maskva, gegužės 18 d. (EPA/
ELTA) – 54-ajame ,,Eurovizijos” dai-
nų konkurse Rusijos sostinėje Mask-
voje Lietuvai atstovavęs Sasha Son(g)
užėmė trečią nuo galo vietą. Garbin-
ga pirmoji atiteko baltarusių kilmės
Norvegijos dainininkui Alexander
Rybak.

Lietuvaičiui savo balsus skyrė
Latvija, Bulgarija, D. Britanija, Airi-
ja, Estija, Danija, Azerbaidžanas. Tuo
tarpu lietuviai palaikė Norvegiją, Es-
tiją ir Islandiją.

Eurovizijos šeimininkė Rusiją
konkursą pernai laimėjo pirmą kartą.
Pergale atnešusia Dima Bilan daina
„Believe me” buvo pradėtas šių metų
konkursas. Jo vedėjais pasirinkti dai-

nininkė Alsou bei aktorius Ivan Ur-
gant.

Aukščiausiąją, šeštąją, vietą lie-
tuvaičiams 2006 m. iškovojo grupė
,,LT United”.

Ir Sasha Son(g), ir jo vadybinin-
kas pabrėžė, kad ,,Eurovizijoje” ypa-
tingą reikšmę turi tik pirma laimėta
vieta. Sasha Son(g) atskleidė, kad di-
džiausias pasiekimas šioje ,,Eurovizi-
joje” – tai, kad jį pastebėjo įtakingi
Rusijos prodiuseriai ir pateikė rimtų
karjeros pasiūlymų. Atlikėjo vadybi-
ninkas prasitarė, kad lietuvį rusų
prodiuseriai įsiminė ir dėl to, kad
paskutinį savo dainos priedainį Sa-
sha Son(g) atliko rusiškai.

Lietuva ir toliau rems Çekijos pastangas
Atkelta iš 1 psl.
priemonėmis paremti šį dialogą.

ES įsitraukimas yra itin svarbus”, – sa-
kė V. Ušackas.

Ministras pabrėžė, kad ES Rytų
partnerystės iniciatyva suteikia naujų
galimybių, todėl svarbu kuo greičiau
baigti derybas dėl vizų režimo supap-
rastinimo sutarties ir pradėti derybas
dėl pagilintos laisvosios prekybos su
Gruzija.

Aptariant padėtį Moldovoje, V.
Ušackas paragino ES atidžiai stebėti
padėtį šioje šalyje, tarpininkauti ir stip-
rinti valdžios ir opozicijos politinį dia-
logą.

„Labai svarbu artimiausiu metu
patvirtinti mandatą dėl ES-Moldovos
naujojo sustiprinto susitarimo ir pra-

dėti ES vidinį dialogą dėl tolesnio vizų
režimo supaprastinimo Moldovos pilie-
čiams”, – sakė ministras V. Ušackas.

Lietuvos diplomatijos vadovas tei-
giamai vertino ES pirmininkaujančios
Čekijos nuveiktus darbus.

„Čekijos pirmininkavimo metu bu-
vo priimta Lietuvai svarbių sprendimų,
ypač energetikos ir ES santykių gilini-
mo su Rytų kaimynėmis srityse”, – sa-
kė ministras. V. Ušackas pareiškė pa-
ramą naujai Čekijos vyriausybei.

Ministrai posėdyje aptarė padėtį ir
santykius su Iranu, nelegalios migraci-
jos prie ES sienų problemas. Taip pat
vyko bendri ES užsienio reikalų mi-
nistrų posėdžiai su ES gynybos minist-
rais bei vystomojo bendradarbiavimo
ministrais.

Palanga, gegužės 15 d. (BNS) –
Baltijos šalys remia Europos Komisi-
jos pirmininko Jose Manuel Barroso
kandidatūrą pakartotinei kadencijai
bei kartu siūlys vieną atstovą į nau-
jąją NATO strateginę programą tu-
rinčią parengti organizacijs specia-
listų grupę.

Tai penktadienį Palangoje vyku-
sio Baltijos ir Vokietijos užsienio rei-
kalų ministrų susitikimo metu žur-
nalistams pranešė V. Ušackas.

,,J. M. Barroso kandidatūrą re-
miame dėl dėmesio energetikai ir Ry-
tų partnerystei. Tai žmogus, kuris
kelia telefoną visiems – ir mažiems, ir
dideliems”, – sakė Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos vadovas.

Portugalų konservatorių partijai
priklausančio 53-ejų metų politiko
kandidatūrą palaiko Vokietija ir
Jungtinė Karalystė, tačiau Prancū-
zijos prezidentas Nicolas Sarkozy pa-
reiškė, kad savo sprendimą paskelbs

tik po antrojo Airijos referendumo
dėl Lisabonos sutarties. Referendu-
mą numatomą surengti vėliau šiais
metais.

J. M. Barroso įgaliojimai baigiasi
spalį, tačiau jis tikisi būti perrinktas
dar penkerių metų kadencijai, nepai-
sant stringančių ES pertvarkų ir kri-
tikos dėl reagavimo į finansų krizę.

Pasak V. Ušacko, Vokietijos UR
ministrui Frank-Walter Steinmeier
taip pat buvo pranešta, kad Baltijos
šalys ,,rimtai” dalyvaus svarstant
naująją NATO strateginę programą.

,,Mes sutarėme pateikti bendrą
kandidatūrą kaip mūsų atstovą spe-
cialioje aukšto lygio grupėje, kuri
rengs NATO strateginę programą.
Tas kandidatas yra buvęs Estijos už-
sienio reikalų ir gynybos ministras,
dabartinis Estijos ambasadorius
NATO Juris Luika”, – kalbėjo aukš-
čiausio rango Lietuvos diplomatas.

,,Eurovizijoje” laim∂jo norvegai

Maskvoje – „Lietuvos kult∆ros dienos“

Baltijos šalys – uñ J. M. Barroso
kandidatùrâ�  

Krepšinio žvaigždžiû al∂joje Kaune
îamžintas E. Žukauskas

Alexander Rybak.                                                                   EPA-ELTA nuotr.

Kaunas, gegužės 18 d. (ELTA) –
Lietuvos krepšinio sostinėje Kaune
nauja pavarde pasipildys ,,McDonald’s”
krepšinio žvaigždžių alėja. Joje atideng-
tas Kauno ,,Žalgirio” vidurio puolėjo
Eurelijaus Žukausko delno įspaudas.

,,Jau dešimt metų ‘McDonald’s’
bendrovė ištikimai bendradarbiauja su
Kauno ‘Žalgiriu’, o Žvaigždžių alėja –
mūsų draugystės simbolis. Kiekvienais

metais mes plečiame alėją naujomis
žvaigždžių pavardėmis ir delnų įspau-
dais. Mums garbė būti kartu su Lietu-
vos krepšinio legenda”, – teigė UAB
,,Premier Restaurants” rinkos vadovė
Lietuvai Virginija Girulska.

,,Mums visada malonu sugrįžti į
‘McDonald’s’ organizuojamus rengi-
nius, kuriuose labai daug krepšinio
dvasios, puikios nuotaikos ir mūsų ko-
mandos palaikymo. Čia įsiamžinę ge-
riausi mūsų krepšininkai, čia vyksta
šventiniai krepšinio sezono atidarymai
ir uždarymai”, – sakė ,,Žalgirio” klubo
generalinis direktorius Paulius Motie-
jūnas.

,,Žalgirio” šventės metu buvo su-
rengta viktorina, vyko tritaškių meti-
mo konkursas, kuriame dalyvavo res-
torano ,,McDonald’s” loterijos laimėto-
jai ir ,,Žalgirio” krepšininkai.

Restorane ,,McDonald’s” Kaune
krepšinio tema įsivyravo jau prieš še-
šerius metus – Žvaigždžių alėjoje savo
delnų įspaudus jau paliko Arvydas Sa-
bonis, Ed Cota, Mindaugas Timinskas,
Tanoka Beard, Dainius Šalenga, Dar-
jušas Lavrinovičius, Paulius Jankūnas,
Jonas Mačiulis, interjerą puošia žalgi-
riečių nuotraukos ir marškinėliai, ant
sienų – piešiniai krepšinio tema.

Vilnius, gegužės 18 d. (Lietu-
viams.com) – Maskvos tarptautiniame
universitete gegužės 12 d. atidaryta pa-
roda „Lietuvos spaudos fotografija
2008”, kuri pradėjo renginių ciklą „Lie-
tuvos kultūros dienos”.

Atidarydamas parodą ir sveikinda-
mas susirinkusius svečius, Lietuvos
ambasadorius Rusijoje Antanas Vinkus
išreiškė viltį, kad pažintis su Lietuvos
kultūra padės Maskvos tarptautinio
universiteto studentams sumažinti at-
stumą tarp Lietuvos ir Rusijos.

Parodos atidaryme dalyvavo Mask-
vos tarptautinio universiteto rektorius
Sergey Krasavčenko, vienas iš univer-
siteto steigėjų, jo prezidentas, buvęs
Maskvos miesto meras Gavril Popov ir
Lietuvos kultūros atašė Rusijoje Juo-
zas Budraitis.

Maskvos tarptautinio universiteto

studentų pažintis su Lietuva prasidėjo
nuo apklausos, kuria siekta išsiaiškinti,
ką dvidešimtmečiai maskviečiai žino
apie Lietuvą. Dauguma atsakiusiųjų
puikiai žinojo, kas yra Lietuvos sostinė,
koks yra apytikslis gyventojų skaičius,
kokiais krepšinio laimėjimais gali di-
džiuotis Lietuva ir kokioms tarptauti-
nėms organizacijoms ji priklauso. Ne-
mažai apklaustųjų teigė, kad Lietuva –
tai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės, riterių tradicijų tęsėja, aukštos ap-
tarnavimo kultūros, krepšinio, gražių
ir malonių žmonių šalis.

„Lietuvos kultūros dienų” progra-
moje numatomas susitikimas su Lie-
tuvos kultūros atašė Juozu Budraičiu,
režisieriaus Rimo Tumino meistrišku-
mo pamoka ir Giedrės Beinoriūtės fil-
mo „Balkonas” peržiūra.

Vilnius, gegužės 18 d. (1000odiseja.lt) – Įveikusi Atlanto vandenyną į Vilnių
šią savaitę grįžta IX „Tūkstantmečio odisėjos“ etapo įgula. Balandžio 29 d. ka-
pitono Viktoro Golubovskio vadovaujama IX Odisėjos etapo įgula nuo Halifax
(Kanada) per Atlanto vandenyną patraukė Europos link. Gegužės 18 d. įgula
baigė kelionę Almerijoje, kur susitiko su Ispanijos Lietuvių Bendruomene ir
balsavo Lietuvos prezidento rinkimuose. Jachtos „Ambersail“ vairas perduo-
tas X Odisėjos etapo įgulai ir jos kapitonui Linui Baubliui. Tęsdami „Tūkstant-
mečio odisėjos” misiją, šio etapo metu buriuotojai aplankys lietuvius Lisabo-
noje, Dubline ir Londone. Europoje jachtos ,,Ambersail” laukia paskutiniai X
ir XI etapai, kurių metu iš viso bus aplankyta 13 Lietuvių Bendruomenių.                                                                                 

Ambersail nuotr.

Kauno ,,Žalgirio” vidurio puolėjo Eureli-
jaus Žukausko delno įspaudas. Eltos nuotr.
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šią vasarą respubliką ir, kaip teigia
jis, ,,kvietimas buvo priimtas”.

WASHINGTON, DC
Izraelio premjeras Benjamin

Netanyahu atvyko į Washington da-
lyvauti savo pirmajame susitikime su
JAV prezidentu Barack Obama, kuris
laikosi kitokios nuostatos nei jis
Artimųjų Rytų taikos proceso klau-
simu. Karingų pažiūrų premjeras,
kuris nori naujos prieigos mėginant
sureguliuoti Izraelio ir palestiniečių
konfliktą, per susitikimą Baltuo-
siuose rūmuose pristatys seniai
laukiamą politikos kursą dėl taikos
regione, kurio pagrindinis elementas
yra priešprieša. 

* * *
CŽV vadovas Leon Panetta prieš

porą savaičių slapta buvo nuvykęs į
Izraelį, kad perspėtų šios šalies val-
džią nesigriebti karinio Irano bran-
duolinės programos sprendimo kelio.
Teigiama, kad L. Panetta siekė išgau-
ti premjero Benjamin Netanyahu ir
gynybos ministro Ehud Barak paža-
dus, kad Izraelis nepuls Irano.

LOS ANGELES
Vidutinis 5 balų stiprumo pagal

momentinės magnitudės skalę žemės
drebėjimas sekmadienį sukrėtė Los
Angeles, tačiau apie aukas arba nuos-
tolius nepranešama, nurodė pareigū-
nai. Smūgio, kurio stiprumas iš pra-
džių buvo įvertinas 4,7 balo, židinys
buvo vos už 15 km pietvakarius nuo
Los Angeles centro, 13 km gylyje.
Žemės drebėjimas aplinkiniame re-
gione suvirpino pastatus visame Los
Angeles. Kelias sekundes trukę po-
žeminiai virpesiai vartė lentynose
sudėtus daiktus. Pasak geologų, yra
99 proc. tikimybė, kad California per
artimiausius 30 metų sukrės stiprus
žemės drebėjimas, galintis sukelti
plataus masto sugriovimus. 

NEW YORK
Dėl kiaulių gripo protrūkio New

York mieste uždarytos 3 mokyklos.
Švietimo įstaigos nedirbs mažiausiai
savaitę. 4 šių mokyklų mokiniams
buvo nustatyti kiaulių gripo požy-
miai. Iš viso minėtose mokyklose
mokosi 4,500 mokinių. Kitą savaitę
Pasaulio sveikatos organizacija ren-
kasi į savo kasmetinį susitikimą. Dėl
kiaulių gripo šis susitikimas sutrum-
pintas nuo 9 iki 4 dienų.

Pasaulio naujienos

Obama ragino suprasti vieniems
kitus dèl abortû�

Šri Lanka paskelbè pergalê
prieš ,,tigrû” sukilèlius SOČIS

Dujų tiekimo projektai ,,Nord
Stream” ir ,,South Stream” nesivar-
žys tarpusavyje, pareiškė žurnalis-
tams susivienijimo ,,Gazprom” val-
dybos pirmininkas Aleksej Miler.
,,Pietų ir Šiaurės srautai niekaip ne-
susiję tarpusavyje”, – sakė jis ir
pabrėžė, kad šie dujotiekiai tiesiami
skirtingoms rinkoms ir bus užpildo-
mi iš skirtingų gavybos regionų. Dar
jis sakė, jog ,,Gazprom” tikisi iki
liepos 1 d. sudaryti sandorį su ,,Eni”
dėl rusų susivienijimo dalyvavimo
Libijos projekte ,,Eni Elephant 1”.

BRIUSELIS
Europos Komisijos (EK) pastate

pirmadienį pasklidę dūmai suaktyvi-
no priešgaisrinę signalizaciją ir pri-
vertė iškeldinti Europos Sąjungos
(ES) pagrindinės vykdomosios val-
džios įstaigos būstinę. Briuselyje dir-
bantys žurnalistai matė juodų dūmų
stulpą, kylantį nuo EK būstinės –
,,Berlaymont” pastato, šalia kurio
yra įsikūrusios daugelis kitų ES
įstaigų. Apie aukas nepranešama.

ŽENEVA
Rusijos ir Gruzijos derybininkai

pirmadienį susitiko jau penktą kartą
po praėjusių metų karo, bet nuogąs-
taujama, kad dėl Abchazijos boikoto
šios derybos Ženevoje gali žlugti.
Maskva primygtinai reikalauja, kad
derybose, kurias globoja Jungtinės
Tautos, ES ir Europos saugumo
ir bendradarbiavimo organizacija
(ESBO), dalyvautų ir nuo Gruzijos
atsiskyrusių Abchazijos bei Pietų
Osetijos atstovai.

SUCHUMIS
Suchumyje vyksta nuo Gruzijos

atsiskyrusios Abchazijos prezidento
Sergej Bagapša susitikimas su Rusi-
jos Valstybės dūmos pirmininku Bo-
ris Gryzlov, kuris atvyko į šią sepa-
ratistinę respubliką. Stebėtojai at-
kreipia dėmesį į tai, kad B. Gryzlov
kelionė į Abchaziją, kurią Rusija pri-
pažino nepriklausoma valstybe, yra
pirmasis tokio aukšto lygio. Abcha-
zijos prezidentas pakvietė ministrą
pirmininką Vladimir Putin aplankyti

EUROPA

JAV

www.draugas.org

Washington, DC, gegužės 18 d.
(BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama įsitraukė į audringus debatus
apie abortus ir Amerikos pagrindinio
katalikiško universiteto absolven-
tams sakė, kad abi stovyklos privalo
liautis laikiusios viena kitą blogio
įsikūnijimu.

B. Obama pripažino, jog „tam
tikru lygiu šių dviejų stovyklų pažiū-
ros yra nesutaikomos”, tačiau vis tiek
prašė University of Notre Dame ab-
solventų ir visų amerikiečių liautis
„redukavus skirtingų pažiūrų žmo-
nes iki karikatūros”.

„Atverkite širdis. Atverkite pro-
tus. Nešališki žodžiai. Tai gyvenimo
būdas, kuris visada buvo University
of Notre Dame tradicija”, – sakė pre-
zidentas.

Tarp didžiausią triukšmą sukė-
lusių naujojo prezidento kadencijos
įvykių buvo kvietimas jam pakalbėti
šioje aukštojoje mokykloje ir priimti
jos garbės laipsnį. B. Obama, kuris
remia teisę į abortą, bet mano, kad ši
procedūra turėtų būti reta, sakė:
„Nesiūlau, kad debatai apie abortus
gali ar turėtų išnykti.”

University of Notre Dame rekto-
rius tėvas John Jenkins pristatė B.
Obama ir gyrė jį už tai, jog jis nėra
toks žmogus, kad „liautųsi kalbėjęsis
su tais, kurie su juo nesutinka”. J.
Jenkins sakė, jog per mažai dėmesio
buvo skiriama B. Obama sprendimui
kalbėti institucijoje, kuri nepritaria
jo politikai dėl abortų.

Prieš B. Obama kalbą buvo su-
imti mažiausiai 27 žmonės, dalyvavę
protestuose prie universiteto, nurodė
policija. Tarp jų yra Norma McCor-
vey, ieškovė garsiojoje 1973 m. byloje
„Roe prieš Wade”, kurioje Aukščiau-
siasis Teismas priėmė sprendimą
legalizuoti abortus. Toje byloje Roe
slapyvardžiu prisistačiusi N. McCor-

vey dabar tapo abortų priešininke ir
prisidėjo prie daugiau kaip 300 ben-
draminčių, protestavusių prie uni-
versiteto vartų.

Universiteto miestelyje B. Oba-
ma pasitiko garsūs plojimai; daugelis
iš 12,000 susirinkusių žmonių atsis-
tojo. Tačiau prezidentui pradėjus
savo kalbą, keli protestuotojai ją per-
traukė. Prezidentas abortų klausimu
nė kiek nenusileido, tačiau sakė, jog
abi stovyklos „vis tiek gali sutikti,
kad tai kiekvienai moteriai yra širdį
draskantis sprendimas... ir morali-
niu, ir dvasiniu aspektu”.

Katalikų Bažnyčia ir daugelis
kitų krikščioniškų bendruomenių lai-
kosi nuostatos, kad abortai ir emb-
rionų naudojimas kamieninių ląste-
lių tyrimams prilygsta žmogaus gyvy-
bės sunaikinimui ir yra moralinis
blogis, kuris turėtų būti uždraustas
įstatymu.

Penktadienį paskelbti „Gallup”
apklausos rezultatai rodo, kad 51
proc. apklaustųjų vadina save abortų
priešininkais, o 42 proc. – teisės į
abortus šalininkais. Tai pirmas kar-
tas nuo 1995 m., kai dauguma suau-
gusių amerikiečių pavadino save
abortų priešininkais. Vos prieš metus
„Gallup” apklausa parodė, kad 50
proc. amerikiečių vadino save teisės į
abortus šalininkais, o 44 proc. –
abortų priešininkais.

Kolombas, gegužės 18 d. (AFP/
BNS) – Šri Lankos kariškiai pirma-
dienį paskelbė galutinę pergalę prieš
tamilų ,,tigrus” ir nurodė, kad su-
triuškino sukilėlių armijos likučius ir
nukovė jų vadovą Velupilla Prabha-
karan.

Armija pranešė, kad jos koman-
dos užėmė paskutinį ,,tigrų” teritori-
jos ruoželį, nukovė paskutinius 250
kovotojų ir sunaikino sukilėlių
vadovybę. Kariškiai nurodė, kad V.
Prabhakaran ir du jo pavaduotojai
bandė pabėgti mikroautobusu, bet
buvo nušauti.

,,Visos karinės operacijos liovėsi
ir visa šalis išvaduota nuo teroriz-
mo”, – paskelbė armijos vadas, ge-
nerolas leitenantas Sarath Fonsek.

Jo pareiškimas žymi vieno se-
niausių ir žiauriausių Azijos etninių
konfliktų pabaigą. Per dešimtmečius
trukusį konfliktą Šri Lankoje mūšiai,
mirtininkų išpuoliai, bombų sprogi-
mai ir žmogžudystės pareikalavo
daugiau kaip 70,000 žmonių gyvy-
bių.

,,Tamil-Ilamo” išvadavimo ,,tig-
rai” (TIIT), kurie siekė nepriklauso-
mos tamilų valstybės, atsirado 8-aja-

me dešimtmetyje, o tikras karas pra-
sidėjo 9-ojo dešimtmečio pradžioje.

Sekmadienį tamilų partizanai
paskelbė pareiškimą, kuriuo pripaži-
no, kad jų kova už nepriklausomą
valstybę ,,pasiekė savo karčią pa-
baigą”.

Kažkada Šri Lankos separatistų
sukilėliai buvo viena grėsmingiausių
partizaninių armijų ir kontroliavo
trečdalį salos teritorijos, kur galėjai
matyti visus atskiros valstybės atri-
butus. Tai truko iki to laiko, kai vy-
riausybė prieš dvejus metus pradėjo
didelio masto puolimą.

Šri Lankos vyriausybės pergalė
taip pat kainavo tūkstančių taikių
gyventojų, kurie žuvo per apšaudy-
mus, gyvybes, nurodo Jungtinės
Tautos. JT teisių gynimo įstaiga da-
bar nori tyrimo dėl galimų karo
nusikaltimų.

Tarptautinis Raudonojo Kry-
žiaus komitetas (TRKK), vienintelė
neutrali organizacija, kuriai buvo
leista dirbti karo zonoje, savo ruožtu
kalbėjo apie ,,neįsivaizduojamą hu-
manitarinę nelaimę”, tačiau Šri Lan-
ka atmeta tarptautinės bendrijos
spaudimą.

JAV prezidentas Barack Obama
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LYDI ŠVENTADIENIS
6 Velykų sekmadienis

CLEVELAND, OH

PAREIGA MYLĖTI

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš
jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje!
Jei laikysitės mano įsakymų, pasilik-
site mano meilėje, kaip aš kad vykdau
savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo
meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad
jumyse būtų manasis džiaugsmas ir
kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
Tai mano įsakymas, kad vienas kitą
mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.

Nėra didesnės meilės, kaip gyvy-
bę už draugus atiduoti. Jūs būsite
mano draugai, jei darysite, ką jums
įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais,
nes tarnas nežino, ką veikia jo šei-
mininkas. Jus aš draugais vadinu,
nes jums viską paskelbiau, ką buvau
iš savo Tėvo girdėjęs.

Ne jūs mane išsirinkote, bet aš
jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitu-
mėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai
išliktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą
mano vardu, jis visa jums duotų. Aš
jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!”

(Jn 15, 9-17)

Šeštąjį Velykų sekmadienį Jono
evangelijos ištraukoje girdime vieną
iš nedaugelių Jėzaus įsakymų savo
mokiniams: „Tai mano įsakymas, kad
vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus
mylėjau... Aš jums tai įsakau: vienam
kitą mylėti!” Meilė – įsakymas? Ar
galima meilę paversti įsakymu jos
nesunaikinus? Koks gali būti ryšys
tarp meilės ir pareigos?

Reiktų prisiminti, kad yra dviejų
rūšių įsakymai. Yra įsakymas, kuris
ateina iš išorės, iš kitos valios negu
mano, ir yra įsakymas, ateinantis iš
vidaus, esantis manyje. Akmuo, iš-
mestas į viršų, ar obuolys, krentantis
nuo medžio, yra „įpareigoti” nukristi.
Kitaip jie negali pasielgti. Ir ne todėl,
jog kas nors taip elgtis liepia, bet
todėl, kad juose randasi vidinė svorio
jėga, kuri traukia žemės centro link.

Taip pat yra du būdai, kai žmo-
gus gali būti įpareigotas daryti arba
nedaryti vieno ar kito dalyko. Pir-
muoju būdu įprasti įstatymai ir
įsakai jį verčia paklusti, grasindami
bausme. Meilė priklauso antrajam
būdui: ji žmogų patraukia iš vidaus;
žmogus jaučia potraukį, nepatirda-
mas jokios prievartos iš išorės, nes jis
yra traukiamas to, ką myli.

Meilė, pasak šv. Augustino (†
430), yra lyg sielos „svoris”, trau-
kiantis ją prie trokštamo objekto,
kuriame ji randa ramybę. Ta prasme
meilė yra įstatymas. Būtent šis įsta-
tymas įgalina padaryti tai, ko negali
priversti daryti joks kitas išorinis ar
rašytas įstatymas, tai yra, atiduoti
gyvenimą už kitą.

Jeigu mes spontaniškai esame
traukiami į gėrį ir tiesą, kam tada rei-
kia įrėminti meilę įstatymo ar parei-
gos rėmais? Kol mes esame apsupti
kitų gėrių šiame pasaulyje, tol rizi-
kuojame nepataikyti į tikslą, siekti
klaidingo gėrio ir taip prarasti Didįjį
Gėrį – Dievą. Kaip erdvėlaivis, nu-
kreiptas į saulę, turi laikytis tam tik-
rų taisyklių, kad nepakliūtų į kokios
nors planetos traukos sferą, taip ir
mes turime elgtis atitinkamai, norė-
dami artėti prie Dievo. Jo įsakymai –
pradedant pirmuoju ir didžiuoju įsa-
kymu mylėti Dievą – yra skirti mums
pagelbėti.

Visa tai neatsiejama ir nuo
žmogiškos meilės bei gyvenimo. Šian-
dien vis dažniau jaunimas klausia:
„Kodėl reikalinga santuoka? Juk san-
tuoka yra institucija, kuri suriša,
įpareigoja būti ištikimus ir mylėti
vienas kitą visą gyvenimą. Kodėl mei-
lė, kuri yra potraukis, spontanišku-
mas, gyvenimo pakilimas, turi pa-
virsti pareiga?” Todėl daugėja jauni-
mo, kuris atmeta santuoką ir renkasi
taip vadinamą laisvą meilę arba gy-
venimą susimetus.

Danų filosofas Soren Kierke-
gaard († 1855) rašė: „Tik kai jaučia-
ma pareiga mylėti, tik tada meilė yra
apsaugota nuo suklastojimo, apsau-
gota amžinu palaiminimu nuo bet
kokio blaškymosi.” Vadinasi, žmogus,
kuris iš tiesų myli, nori mylėti visada.
Meilė turi regėti prieš save amžiny-
bės horizontą, jei taip nėra, tada ji
tampa lengvabūdišku pajuokavimu,
laiko švaistymu.

Pareiga išvaduoja meilę iš nepas-
tovumo ir ją įskiepija amžinybei dve-
jopu būdu: išskirtinumo prasme (tik-
tai šis vienintelis asmuo) ir jos išsau-
gojimo visam laikui prasme. „Taip,
meilė yra ‘ekstazė’, – sako popiežius
Benediktas XVI, – tačiau ne akimirk-
snio apgirtimo prasme, bet kaip ke-
lias, kaip nuolatinis ėjimas iš savęs į
savo išsilaisvinimą dovanojant save
patį, ir būtent per tai – ėjimas į savęs
paties atradimą, maža to, Dievo at-
radimą.”

Žinoma, čia nėra nieko naujo, nes
apie pareigą mylėti, apie tikrą meilę,
prasidėjusią laike ir įsišaknijančią
amžinybėje, jau rašė apaštalas Pau-
lius maždaug 56–aisiais mūsų eros
metais: „Meilė kantri, meilė malo-
ninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuo-
ja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinka-
mai, neieško savo naudos, nepasiduo-
da piktumui, pamiršta, kas buvo blo-
ga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugs-
mu pritaria tiesai. Ji visa pakelia,
visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria.
Meilė niekada nesibaigia” (1 Kor 13,
4-8).

Delfi.lt

Br. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

DR. VIKTORAS STANKUS

„Ant grėblio rėmėsi mergaitė,
palydi karius su daina, kai žengė bro-
liai savanoriai tėvynės vieškeliais
plačiais...”

Ir tikrai, daina – prigimta, lydi
lietuvį nuo lopšio, per vaikystę, jau-
nystę, sutuoktuves, kuriant gyveni-
mą, iškeliaujant pasitikti Dievulį.

Liepos 6 d. Cleveland choras
„Svaja” dalyvaus Dainų šventėje, ku-
ri įvyks Lietuvoje. Tai tas kraštas, ta
tauta, kurios brangus kraujas tekėjo
kovojant už nepriklausomybę, kol,
kaip pasaulio spauda rašė, „Lietuva
ilgainiui laimėjo prieš Sovietų Sa-
jungą su savo Daina, laimėjo jos Dai-
nuojanti revoliucija”. Tad supranta-
ma, kad ,,Svajos” choristai, jų vadovė
Danutė Liaubienė stengėsi pasiruošti
šventei kuo tinkamiau. Vienas iš
pasiruošimo darbų – privaloma vaiz-
dajuostė, kurią reikėjo nusiųsti
Dainų šventės vadovybei Lietuvoje,
įrodant ,,Svajos” ansamblio pasiruo-
šimą, sugebėjimą tinkamai dalyvauti
šventėje.

Į talką choro vadovė, pati kilusi
iš Rochester, NY, pasikvietė Roches-
ter choro „Putinas” (dalyvavusį vi-
sose Dainų šventėse JAV, Kanadoje ir
laisvoje Lietuvoje) ilgametį dirigentą,
muzikologą Raimundą Obalį.

Žvelgdama į susirikiavusius cho-
ristus prieky stebuklingo, grakštaus
lietuvių Švento Jurgio altoriaus
Liaubienė tarė: „Vaizdas patrauklus,
gražiai išsirikiavę su ‘Svajos’ marš-
kinėliais. O dabar – prie darbo!”

Obalis patyręs, imponuojančio
stoto dirigentas, taikliai nurodinėjo:
„Ant tų aukštų gaidų nerėkite, švel-
niai, švelniai, natūraliai, išlaikykit
ritmą, tarkit žodžius aiškiai, laiku įs-
tokit ir t. t.” Jo skardžiam, galingam
balsui, dirigavimui choras buvo pak-
lusnus. Išmiklinti, paruošti choristai
išgiedojo visą Dainų šventės repertu-
arą, viskas buvo filmuojama.

Kad buvo filmuojama šv. Jurgio
parapijos bažnyčioje, suprantama ir
tinkama – nes atsisveikiname.  Die-
cezijos vyskupas uždaro šią vieną iš
seniausių veikiančių lietuvių parapi-
jų Amerikoje (įsteigta 1905 m.), su-
jungęs su lietuviška (ačiū, Dievui)
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos
parapija.

Nemažas būrys choristų atsimi-
nė praleistas vaikystės dienas Jurgi-
nės pradinėje mokykloje, buvusį a. a.
kleboną Balį Ivanauską, džiaugsmin-
gai giedantį Dievo giesmes, parapijos
chorą.  

Kitiems, norėjusiems pažinti
savo šaknis, išmokti lietuvių kalbos,
Jurginės praeitis virto jų lietuviško
paveldo dalimi. Danieliui Kazel, ket-
virtos kartos jaunuoliui, tik įstoju-
siam į chorą, pažintis su Šv. Jurgio
bažnyčia buvo itin jaudinanti. Čia
Jurginėje jo teta Dorothy Kazel (Kaz-
lauskaitė), antros kartos lietuvių
tėvų duktė, jos seneliai – senieji emi-
grantai, lankė mokyklą, šoko tau-
tinius šokius, grojo akordeonu para-
pijos operetėse. Grakšti mėlynakė,
geltonplaukė įstojo į vienuolyną ir
darbavosi Cleveland diecezijos misijo-
je El Salvador.  Nužudyta „mirties
kuopa” kartu su trim diecezijos se-
selėm darbuotojom, nes teikė paramą
bežemiams, vargšams elsalvadorie-
čiams. JAV prezidentas Carter pa-
reiškė užuojautą šeimai, Cleveland
diecezijai ir privertė El Salvador
valdžią teisti nusikaltėlius.

Po filmavimo „Svajos” choristai
kartu su Rochester „Putinas” choris-
tais (Gražina Kavaliūniene, Eugenija
Balsys, Lina Alvarado, Vytautu Bur-
kūnu, Raimundu Kiršteinu), kurie
atvažiavo talkinti dirigentui Obaliui,
vakarieniavo Lietuvių Namų resto-
rane „Gintaras”. Džiugu, kad Ro-
chester choristai atvažiavo į Cle-
veland ir bendrom jėgom padėjo pa-
siruošti būsimai Dainų šventei Lie-
tuvoje.

CANTUS

Atkelta iš 3 psl. dėl savo bran-
duolinių ketinimų.   Galiausiai teigia-
ma, kad Rusijos „Gazprom” taip pat
neišbrauktas iš galimų eksportuotojų
sąrašo. Tačiau jei kitos valstybės ir
toliau liks abejingos „Nabucco”, o
Rusija šiame projekte taps svarbia
dujų tiekėja, šio dujotiekio tiesimas
apskritai praras savo pirminę pras-
mę.

Pirmieji susitarimai dėl „Nabuc-
co” buvo pasirašyti dar 2002 metais,

tačiau nuo to laiko reikalai mažai pa-
judėjo į priekį. Anot Bulgarijos eko-
nomikos ir energetikos ministro, re-
miantis „politine logika”, „Nabucco”
projektas neturėtų būti atidėtas.
Priešingai, dujotiekio tiesimą reikia
net pagreitinti. Tačiau projekto vertė
– apie 7,9 milijardo eurų, ir visi da-
lyviai skaičiuoja savo pinigus, taigi ir
logika tampa „pinigine”.

Geopolitika.lt

KODĖL SUDĖTINGA „NABUCCO” DUJOTIEKIU...

,,Svajos” ir ,,Putino” choristai repetuoja Šv. Jurgio bažnyčioje. 
Lino Vaitkaus nuotr.

Šv. Jurgio bažnyčios didysis altorius 2008 m. Kalėdų metu.  Ž. Vaitkienės nuotr.
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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

Stuburo ir skausmo ligos 
JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 21

Deja, tada jau nedaug kas buvo
palikę iš buvusios, turbūt labai praš-
matnios Lentvario dvaro puikybės.
Prieš mus čia jau ,,viešėjo” Raudo-
nosios armijos dalinys. Kai lenkų
okupuotą šalies dalį rusai ,,perdavė”
Lietuvai, jų kareiviai išsivežė ir visus
dvaro baldus bei kitas meno vertybes,
kurios priklausė garsiajai LDK di-
dikų šeimai. Vienu žodžiu, jie pasiel-
gė ,,tradiciškai”. Tad mes šiuos pui-
kius rūmus jau atradome gan ap-
gailėtinos būklės. Nepaisant barba-
riško nusiaubimo, dvaras ir rūmai vi-
sus žavėjo savo grožiu. Pačių pastatų
rusai nespėjo apgriauti ar išsprogdin-
ti (kaip vėliau Rytų Prūsijoje), tad
nuostabus rūmų grožis liko nepalies-
tas. Viduje, ant sienų, dar kabėjo ke-
lios erelių iškamšos, elnių bei brie-
džių ragai – visko išgabenti nespėjo.
Antro ir trečio aukštų kambariuose ir
salėse buvo įrengtos kareivinės. Ten
buvo sustatytos dviejų aukštų ka-
riškos lovos su spintelėmis prie jų.
Viename iš gražiausių kambarių,
šiaurinėje rūmų pusėje, buvo įreng-
tas ,,Raudonasis kampelis”. Šio
,,kampelio” vyresniuoju dailininku
buvo paskirtas Janis Grinius. Janis
buvo iš Latvijos. Jo tėvas, Latvijos
lietuvis, Lietuvos savanoris, gyveno
Daugpilyje ir ten turėjo savo juve-
lyrinę parduotuvę. Jis buvo Lietuvos
Respublikos pilietis, tad ir sūnų iš-
siuntė tarnauti Lietuvos kariuo-
menėje. Jaunasis Grinius blogai kal-
bėjo lietuviškai, bet visokeriopai
stengėsi išmokti. Visi geranoriškai
norėjome jam padėti. Mano supra-
timu, jis buvo gabus dailininkas, jo
tapyti paveikslai puošė to nelemto
,,Raudonojo kampelio” sienas. Ne-
lemto todėl, kad jame rusai užspendė
Janiui spąstus.

Vieną gražią dieną, kai aš su
maisto kroviniu sugrįžau iš Vilniaus,
sužinojau skaudžią naujieną, kad
mūsų visų mylimas Janis uždarytas
rūmų rūsyje. Tai atsitiko dėl menkos
(tuo laiku mūsų akimis žiūrint)
priežasties ar, greičiau, preteksto:
kažkuris iš politrukų, užėjęs į ,,Rau-
donąjį kampelį”, atrado ,,baisų nu-
sikaltimą” – Stalino portrete, kuris
ten kabojo, abi akys buvo išdurtos.
Kadangi už tą ,,kampą” buvo atsa-
kingas Janis, tai jį ir suėmė. Mes visi
puikiai supratome, jog čia – gryna
provokacija. Janis pats buvo daili-
ninku ir pakankamai gudrus, kad
taip ,,nepokštautų” – negadintų port-
reto, nors ir nekenčiamo imperato-
riaus. Tai galėjo padaryti ir patys
politrukai, norėdami atsikratyti dar
vienu ,,buržuaziniu elementu”. O gal
ir į tėvo parduotuvę taikėsi?...

Kol vargšas Janis tūnojo rūsyje ir
laukė rusiško karo tribunolo sprendi-
mo, aš dažnai, nematant sargybiniui,
per grotuotą langą jam įduodavau
maisto bei rūkalų. Vėliau sužinojau,
kad Janį nuteisė ir išvežė į Latviją.
Bausmę jis privalėjo atlikti sovietiš-
kame ,,disciplininiame batalione”,
kuris stovėjo jo gimtajame mieste,
Daugpilio tvirtovėje. Tolesnio jo liki-
mo nežinau.

* * *
Netoli pagrindinių dvaro rūmų,

ant kalnelio, stovėjo raudonų plytų
apvalus statinys – vandens bokštas-
rezervuaras. Šiuo pastatu jau nebuvo
naudojamasi, jis stovėjo apleistas ir
neprižiūrimas. Vieną laisvą dieną,

beklaidžiojant po dvaro teritoriją su
eiliniu Barinu (kurį tuo laiku dar
mažai pažinojau), užėjome į to van-
dens bokšto vidų. Duris radome ne-
rakintas. Statinys buvo gan aukštas.
Nuo pirmo aukšto iki trečiojo buvo
galima užlipti dar išlikusiais laiptais.
Tik tie buvo mediniai ir jau gerokai
apipuvę. Tai buvo spiraliniai laiptai,
kiekviename aukšte vedantys į ats-
kirą aikštelę. Belipant jautėme braš-
kančias po kojomis pakopas, todėl
stengėmės kuo atsargiau kopti, tik
laiptų kraštais ir tvirtai laikydamiesi
turėklų. Užlipę į trečiąjį aukštą, pro
nedidelius langelius mūro sienoje
gėrėjomės puikiu reginiu: iš čia gali-
ma buvo pamatyti visą Lentvario
dvaro rūmų ir juos supančios gamtos
grožį. Mūsų dalinys buvo kaip ant
delno. Dar pagalvojau: ,,nebloga vieta
priešo šauliui”.

Taip bevaikščiojant po trečiojo
aukšto aikštelę, nuo vieno langelio,
prie kito, netikėtai po kojomis paju-
tau, kad viena medinių grindų lenta
nėra prikalta. Tas sukėlė mano įta-
rimą: ,,O galbūt ten tūno koks grafo
paslėptas lobis?!” Pabandžiau tą
lentą atplėšti. Ogi, žiūriu, ji be jokio
sunkumo keliasi! Tuoj su prišokusiu
Barinu, išėmėme tą lentą, o po ja –
kažkoks pailgas, į skudurą suvynio-
tas ryšulys. Akimirksniu išėmę ir at-
vynioję tą paslaptingą ryšulį, pama-
tėme turbūt lenkų paliktą ,,lobį”:
prieš mus gulėjo gerai suteptas vaze-
linu naujutėlaitis, anglų gamybos,
lengvasis rankinis kulkosvaidis. Gi-
liau pasikrapštę, po ta lenta dar at-
radome atskirai, skudure suvyniotų
šovinių tam ,,žaisliukui”. Viskas vie-
toje, nors imk, išsivalyk ir šaudyk.
Mano supratimu, šis ginklas buvo
paslėptas visai neseniai, turbūt len-
kų, kurie gyveno dvaro kumetyne.

– Neblogas daikčiukas! Gal iš-
sineškime jį ir paslėpkime kur, kitoje
vietoje, pravers, – pusiau rimtai, pu-
siau juokais pasiūliau savo bendrui
Barinui. Bet jis su tokiu pasiūlymu
nesutiko ir tuojau pat nulėkė pas pul-
ko komisarą su visu mūsų ,,lobiu”.
Už ką, žinoma, to buvo labai pagirtas,
o kiek vėliau ir į ,,Komsomolą” priim-
tas.

Po šio įvykio vengiau šito ,,rusiš-
ko bajoro” (rusiškai ,,barin” – bajo-
ras), nes supratau, kad mums nepa-
keliui.

* * *
1940–1941 metų žiema buvo la-

bai šalta, temperatūra naktimis kris-
davo iki – 41 laipsnio Celsijaus, o die-
nomis pakildavo tik vienu laipsniu.
Rusai visai (gal tyčia?) nepaisė šių
šalčių ir su mūsų kariais elgėsi kaip
žvėrys. Ir lietuviai karininkai prieš
savo valią turėjo vykdyti jų než-
moniškus įsakymus. Ryte, esant to-
kiai temperatūrai, mus pusnuogius
išvesdavo į lauką mankštai, o po
,,mankštos” varydavo prie kūdroje
(netoli krūmų) iškirstų ekečių,
praustis. Nežinau, ar jie taip norėjo
padaryti iš mūsų ,,ruonius”, ar siekė
kuo daugiau karių susargdinti ir
išvesti iš rikiuotės. Pastarasis siekis
buvo labiau tikėtinas. Be to, jie su-
galvojo naktimis daryti taip vadina-
mus ,,maršus-manevrus”, kasnakt po
keliolika kilometrų. Mūsų kariška
apranga visiškai nebuvo pritaikyta
tokiems neįprastiems šalčiams. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.  Tačiau dabar jo
pavardę žino kur kas daugiau žmo-
nių. Jei jis mano apie tolesnę politinę
karjerą, gal tai ir buvo išmintinga in-
vesticija.

Premjeras Kubilius rinkimų nak-
tį stengėsi laikytis išrinktosios Pre-
zidentės draugijoje. Paklaustas, kaip
vertina rezultatus, jis neslėpė entuzi-
azmo ir tvirtino, jog svarbiausia, kad
politinis atsiteisimas neįvyko, o rin-
kėjai vienareikšmiškai patvirtino
europietiškų permainų kelią.

Kokios tai bus permainos? Pa-
klausta apie pirmuosius žingsnius,
Grybauskaitė priminė, kad inaugu-
racija vyks dar tik po poros mėnesių.
Iki tol ji planuoja vykti į Briuselį,
baigti komisarės darbus, paskui susi-
pažins su Prezidentūros struktūra,
dar vėliau reiks galvoti, kas keistina
dabartinėje Vyriausybėje. Dėl to, kad
Kubilius liks premjeru, Grybauskaitė
neabejoja. Tačiau vargu ar liks visi
dabartiniai ministrai. Didžiausi debe-
sys, regis, susitelkę ties socialinių rei-
kalų ir darbo ministru Rimantu Da-
giu, finansų ministru Algirdu Šemeta
ir sveikatos apsaugos ministru Algiu
Čapliku. Visgi nespėliokime anksčiau
laiko, tuo labiau kad ir Grybauskaitė
siūlo palaukti. Laukti, regis, teks ir
aiškaus sprendimo dėl ,,Leo LT”, o jis

galėtų tapti politiniu lakmuso popie-
rėliu, ko verti Grybauskaitės pažadai.
Per pastaruosius mėnesius ji suteikė
labai daug vilčių Lietuvos žmonėms.
Labai norėtųsi tikėti, kad ji bent
pabandys jas pateisinti.

Nebuvau ir nesu išrinktosios
Prezidentės politinis gerbėjas. Man
asmeniškai klausimų, abejonių  vis
dar daugiau nei pagrindo džiaugtis.
Tačiau puikiai prisimenu, jog prieš 5
metus labai džiaugiausi, kai Valdas
Adamkus antrą kartą buvo išrinktas
Prezidentu. Tąsyk atrodė, kad su-
grįžta skaidresnės ir išmintingesnės
politikos laikai. Viltys nepasiteisino.
Norėčiau suklysti dar kartą ir po 5
metų pasakyti, kad Grybauskaitės
kadencija gerokai pranoko mano lū-
kesčius. Bet kuriuo atveju nuošir-
džiai linkiu jai sėkmės, nes nuo jos
sprendimų priklausys ir mūsų visų
kasdienybė, valstybės ateitis.

Rinkimų naktį Grybauskaitė pa-
reiškė, jog sieks telkti, o ne skaidyti,
sieks būti visos Lietuvos, o ne kurios
nors grupės prezidentė. Jei dar pridė-
tume pakartotą pažadą netarnauti
oligarchams ir griauti monopolijas –
pasirinkta kryptis tikrai džiugina.
Belieka laukti, kol tie žodžiai taps
darbais.

Bernardinai.lt

Europietiškų permainų metas?

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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EDVARDAS ŠULAITIS

Didžiojo lietuviškos veiklos apaš-
talo prel. Mykolas Krupa vi čius 1969
metų pabaigoje Algiui Regiui siųsta -
me šven tiniame sveikinime rašė:
„Sa vo gerbiamam, mie lam ir nenu-
ilstamam kovotojui už lie tuvių teises
ir garbę Algiui Regiui iš Dievo lin-
ki...”

Šis trumpas sakinys daug ką pa -
sako apie šį mūsų tautietį, gyvenantį
Čikagoje ir ge gu žės 17 d. šventusį
gar bingą 95-erių metų jubiliejų.

Ilgas ir prasmingas gyvenimo ke -
lias jubiliatą jau nuo jaunystės die nų
netikėtai išvedė iš jo tėvynės į sveti -
mą kraštą, kuris vėliau tapo jo nuola-
tiniais namais. Tačiau savo širdyje jis
išliko toks pat geras lietuvis, koks bu -
vo mokydamasis Kauno gimnazijoje
ir S. Daukanto mokytojų seminarijo-
je.

Lietuvoje A. Regis 1936–1939 m.
studijavo Kauno Vytauto Didžiojo
uni  versitete lietuvių kalbą ir litera -
tūrą. Be to, baigė tarnybą ir Lietuvos
kariuomenėje.

Buvo siunčiamas į pasaulinę
parodą New York

Studijuodamas universitete,
tada dar Albinu Reneckiu vadinęsis
jaunuolis, dirbo gerai žinomo kul tū -
ros žurnalo „Naujoji Romuva” (nuo
1935 m.) administratoriumi. Jis buvo
pasiųstas aprašyti pasaulinę parodą
New York (paroda vyko 1939 m., joje
buvo įrengtas ir Lietuvos paviljonas).
Albinas ten išvažiavo dviem mėne -
siams, tačiau praėjo jau 70 metų nuo
tų lemtingų dienų, o jis taip ir ne -
grįžo į savo tėvynę, nors labai to no -
rė jo.

Apie šį gyvenimo etapą sukaktu-
vininkas daug gali papasakoti. Kuo -
met iš Anglijos ruošėsi plaukti į New
York, sužinojo, kad keleiviams skirtą
laivą susprogdino naciai. Tada reikėjo
laukti kito, nes jau buvo prasidėjęs II
Pasaulinis karas. JAV krantus pasie -
kė laimingai. Apie grįžimą atgal vil -
čių nebuvo jokių. Tuomet nusprendė
tęsti mokslą Marianapolis, CT,
kolegijoje, kurią baigė 1940-siais,
kar tu ten dėstydamas lietuvių kalbą
bei istoriją ir redaguodamas šios lie -
tuvių mokslo įstaigos leidinį „Stu -
dentų žodis”. 1940–1942 metais jis
dar studijavo Čikagos universitete
(čia jo studijų šaka buvo verslo admi -
nistravimas).

Įstojo savanoriu į JAV armiją

1943-siais, JAV plačiau įsijungus
į karo veiksmus, Albinas Reneckis
savanoriu įs to jo į JAV armiją, tikėda -
masis, kad tokiu būdu galės kovoti
dėl Lietuvos laisvės. Jis dalyvavo JAV
kariuomenės dalinių išsilaipinime
Nor mandijoje 1944-siais. Mūsiškis
gal vojo, kad karui pasibaigus galės
grįžti į tė vynę, negalvodamas, jog
Fran klin Roosevelt visą Pabaltijį ir
kai kurias kitas valstybes buvo pa ža -
dėjęs sovietams. Tad ir jo mieliausias
kraštas Lietuva liko so vietų ar mijos
okupuotas.

O jis pats nieko kito ir negalėjo
daryti gyvendamas šioje Atlanto pu -
sėje, tik jungtis į bendrą krašto lais vi -
ni mo darbą, kaip pasielgė ir dalis kitų
patriotiškai nusiteikusių Amerikos
lietuvių.

Tik dar reikia pasakyti, kad prieš
išeidamas iš JAV kariuomenės, šis vy -
ras pasikeitė ne tik vardą, bet ir pa -
vardę (iš Albino Reneckio tapo Algiu
Regiu). Tai jis darė nenorėdamas pa -
kenkti savo tėvams bei kitiems ar -
timiesiems, nes rusai klausdavo, kur
din go jų Albinas.

Pradžioje apsigyveno
California

Grįžęs iš kariuomenės, dabar jau
Algis Regis, 1946 m. apsigyveno Ca li -
fornia, tačiau 1952 m. persikėlė į Či -

Mintys visuomenininko Algio Regio 
95-ojo gimtadienio proga

Algis Regis (dešinėje) su savo bendraamžiu, žurnalistu Vytautu Kasniūnu, kuris
neseniai taip pat šventė 95-ąjį gimtadienį.                Edvardo Šulaičio nuotraukos

ka gą. Čia sukūrė šeimą su visuo me -
nininke Irena Truškauskaite, di de le
skautų veikėja, buvusia 1980 – 2002
m. viena dienraščio „Draugas” re -
dakcijos narių. Kurį laiką ji redagavo
tik skautų skyrių, o 1980 m. tuo me -
tinis dienraščio red. kun. Pranas
Gar šva ją pakvietė ją įsijungti į
,,Draugo” redakcijos štabą,kuriame ji
net 22 metus gražiai darbavosi, ilgą
laiką būdama ir sporto skyriaus re -
daktore, nors iki to laiko apie šią sritį
nedaug išmanė. Ji mokėjo suburti ne -
mažą bendradarbių būrį ir gražiai at -
liko savo pareigas. Tik pablogėjusi
svei  kata Ireną Regienę išvedė iš ak -
tyvių darbuotojų eilių.

Jiedu susilaukė trijų sūnų: Algio,
Lino ir Audriaus. Audrius, pradėjęs
savo veiklą „Margučio” lietuviškame
radijuje, dabar darbuojasi plačiai ži -
nomame „Voice of America” („Ame ri -
kos balse”), kuris iš savo prog ramos
išbraukęs lietuvišką laidą dar gyvuo-
ja ir dabar. Įdomu tai, kad Audrius,
kaip ir kiti jo broliai, nors ir gimę
Amerikoje, gerai kalba lietuviškai.

Sukaktuvininko veikla 
išmarginta daugeliu darbų

Nepaisant to, kad A. Regis, kaip
ir daugelis kitų Amerikos lietuvių
vei kėjų, sau duoną turėjo užsidirbti
dirbdamas tarp amerikiečių (dirbo
„Admiral” bendrovėje, Čikagos Cook
apskrities prokuratūroje), jis visą
savo laisvalaikį pašventė lietuviškai
veiklai.

Jo visas turėtas pareigas bei lie -
tuvių naudai at liktus darbus sun ku
būtų net išvardyti. Dirbo visur, kur
tik buvo kviečiamas ir kur jo širdis
traukė. A. Regis buvo paskutinysis Lie -
tuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o)
tarybos pirmininkas (prieš jo išfor-
mavimą, kai Lietuva atgavo laisvę);
dirbo Lietuvių šaulių sąjungoje;
vadovavo Mažosios Lietuvos re -
zistenciniam sąjūdžiui; veikė Lietu -
vių respublikonų lygoje; buvo JAV
Lie tuvių Bendruomenės Čikagos apy-
gardos komiteto pasauliečių teisėms
ap saugoti Šv. Kazimiero kapinėse pir -
mininku. Šiam reikalui A. Regis pa -
skyrė ypatingai daug laiko. Jo pas-
tan gų dėka į lietuvių įsteigtas kapi -
nes bu vo sugrąžinti lietuvių laidoji-
mo pa p ročiai. Jis surengė viešas de -

mon st racijas Čikagos miesto centre
net ir prieš Čikagos arkivyskupą J. P.
Cody. A. Regio ruoštos peticijos šiuo
klau si mu pasiekė patį Vatikaną. Jis
rašė straipsnius spaudoje, keldamas
kapi nių problemą – lie tuviškas para-
pijas išlaikyti tautiškoje dvasioje.
Apie tai kalbėjo susi rin kimuose, per
radiją, kiek  viena proga skatino lietu-
vius iš ei  vius būti bud riais gyvybiškai
svar bio se srityse. Buvo išvystęs sun -
kiai įsivaizduojamą akciją lie tu viš kų
kapi nių reikalu.

Apie jo veiklą šioje srityje ne ma -
žai rašoma 2007 m. Čikagoje iš leis toje
knygoje „Šv. Kazimiero kapi nėms – 100
metų”, kuri išspausdinta Litua nis ti -
kos tyrimo ir studijų centro dėka.

Daug bendradarbiavo spaudoje

Į lietuvišką spaudą pradėjo rašyti
dar prieškarinėje Lietuvoje, bendra -
darbiavo „XX amžiuje”, „Naujojoje
Ro  muvoje”, „Naujojoje viltyje”. Ame -
rikoje daugiausia rašė į „Drau go”
dien raštį.  Buvo apdovanotas JAV ka -
riuomenės medaliais, Lietuvos šau lių
sąjungos Žvaigždės ordinu, JAV LB
Pa dėkos žymeniu bei kitais gar bin -
gais ženklais. Jo vardas ir pa vardė
įra šyti į Lie tuvos ir JAV lietuviškos
veiklos žy miųjų veikėjų sąrašą tarp
darbščiau sių ir labiausiai nu si pel -
niusių mūsų tau tiečių.

Sukak tu vininko rašinius prieš
porą metų, kuomet jis buvo per žen -
gęs 90 metų ribą, dar buvo galima
ma  tyti lietuviškoje spaudoje. Tada jį
dar buvo galima sutikti ir įvairiuose
lietuviškuose renginiuo se.

A. Regis, šiomis dienomis šven -
čiantis savo garbingą 95-ąjį gimi mo
jubiliejų, yra gražus pavyzdys, kiek
daug gali nuveikti vienas žmogus, jei -
gu jis tikrai siekia savo užsibrėžto
tik slo.

Šio vyro veikla dar prieš 40 metų
pagrįstai didžia vosi straipsnio pra -
džio je minėtas prel. M. Krupavičius.
Įdomu, kokiais žodžiais daugybę A.
Regio darbų jis apibūdintų šiandien?

Baigiant sukaktuvininkui norisi
palinkėti daug šviesių ir sveikų dienų
jo auksinio rudens gy venimo kelyje.
Tegul gerasis Die vulis jį dar ilgai lai -
ko tarp mūsų tautiečių, nes vien jo
bu vimas šioje žemėje daugelį gali
įkvėpti didesniems žygiams.

Šioje istorinėje nuotraukoje Algis Regis (šviesiu lietpalčiu, viduryje) vadovauja demonstracijoms Čikagos miesto centre Šv.
Kazimiero lietuviškų kapinių reikalu.                                                                                Nuotr. iš E. Šulaičio archyvo
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NORVEGIJA

LINA BALTRUKONIENÈ

Lina Zemlevičienė yra forumo
lietuviainorvegijoj.com įkūrėja,
tęsianti buvusio forumo lietuviainor-
vegijoje.com tradicijas. Lina mano,
kad lietuviai yra aktyvūs žmonės, o
forumas puikiai įrodo šį faktą. Daug
veiklos kiekvienais metais sukasi
tautinės savimonės tema. Jauna mo-
teris yra centre ir dažnai už fotoob-
jektyvo, tai Linos aistra ir pomėgis.

– Kaip jaučiatės, tapusi Nor-
vegijos metų lietuve? Ką manote
apie šį titulą?

– Jaučiuosi turinti stiprią ir labai
šaunią palaikymo komandą. Manau,
jog tokie rinkimai tikrai verti tapti
kasmetiniu priminimu, kad lietuviai
Norvegijoj yra pakankamai aktyvūs
žmonės. Tikiuosi, kitais metais bus
daug daugiau kandidatų – to vertų
žmonių yra daug!

– Kaip atsidūrėte Norvegi-
joje? Kiek metų jau esate čia?

– Prieš trejus metus su dukra
atvažiavome pas čia dirbantį vyrą ir
tėtį. Atvažiavom lyg ir aplankyt, bet
taip ir neišvažiavom. Šeima turi būti
kartu.

– Gal galėtumėte papasakoti
savo pradžią šioje šalyje? Ar ji
buvo jums/jūsų šeimai svetinga?
O gal buvo sunku?

– Naujo gyvenimo pradžia tik
retais atvejais būna lengva. Nebuvo
labai sunku, svarbiausia, jog buvom
kartu – tai nusvėrė visus nepatogu-
mus ir nesklandumus. Labai džiau-
giausi ir tebesidžiaugiu, kad čia
turime laiko būti kartu, savo pomė-
giams, draugams. Man tai labai svar-
bu.

– Kaip vystėsi forumo lietu-
viainorvegijoj.com veikla?

– Nepaisant rimtų išbandymų,
forumas išliko, nes buvo ir yra labai
svarbus dalyviams. Persikeliant foru-
mas buvo panašus į skruzdėlyną –
daug daug mažų skruzdėliukų po
šapelį perkraustė savo skruzdėlyną į
naują vietą. Tai, koks šiandieną yra
forumas, yra forumiečių nuopelnas.

Šiemet jau turime savo logotipą.
Jo kūrimas truko bene metus, vis ati-
dedant ir vėl bandant... Dabar jis jau
puikuojasi ant forumo vėliavos, puo-
delių, marškinėlių ir daug kitokios
atributikos – tai vis forumiečių pas-
tangų dėka. Smagu, kad daug žmonių
čia gali pasidalinti savo sugebėjimais
– yra ir rankdarbių parduotuvėlė,
kurioje galima pasigrožėti ir nusi-
pirkti forumiečių gaminių – mezgi-
nių, nėrinių, veltinių, dekupažo ir net
piešinių ant šilko. Nemaža dalis vie-
tos forume skirta laisvalaikiui – žūk-
lei, kelionėms, slidinėjimui, fotore-
portažams, radijui. Forumas išlaiko-
mas iš forumo narių paramos.

– Kaip šis forumas pakeitė
jūsų kasdienybę, o gal kaip tik –
šventes? Bendravimas su pana-
šiais, artimesniais žmonėmis
užpildo socialinę spragą – kiek
teisinga ši prielaida? O gal tie-
siog praplečia socialinį tinklą?

– Pakeitė ir kasdienybę, ir šven-
tes. Kasdien, vos panorėjus, gali
užsukti paplepėti, pasidalinti savo

mintimis, džiaugsmais ir rūpesčiais.
Tai nėra įstatymų ar naujienų tin-
klalapis, čia tiesiog bendraujama
lygiai taip pat, kaip bendrautumėme,
gyvai susitikę su žmonėmis. Čia ple-
pama, dalijamasi įspūdžiais apie ke-
liones, perskaitytas knygas, žiūrėtus
filmus, gamintus patiekalus, naujie-
nas Lietuvoje ir Norvegijoje.

Kartu aiškinamės norvegų kal-
bos vingrybes. Kaip ir plepant su
draugu, jis pasidalins savo žiniomis,
nurodys, kur rasti daugiau informaci-
jos. Dažnai forumiečiai renkasi  į
nedidelius susitikimus savo krašte,
važiuoja vieni pas kitus į svečius.
Šiemet mūsų šeima Naujuosius me-
tus sutiko Hemsedalyje, o Velykų
kiaušinius ridenome Lindas komu-
noje su svečiais iš Stavangerio ir
Bomlo.

Na, o vieną kartą per metus
vyksta didžiulis forumiečių susitiki-
mas. Kiekvienais metais renkamės
vis kitoje Norvegijos vietoje. Jam
pradedama ruoštis vos tik ižengus į
naujuosius metus. Kasmet dalyvau-
jančių – vis daugiau ir daugiau, o tai
labai džiugina, bet kartu tampa vis
sunkiau rasti vietą, kuri 3–4 dienoms
talpintų apie 100 žmonių. Būtinai
pakeliaujame po vietos apylinkes, o
vakare visi susėdame prie didžiulio
bendro stalo. Pirmasis vakaras daž-
niausiai baigiasi tik ryte, nors, atro-
do, kad forume juk tik ir kalbam, bet
gyvai susitikus vis tiek turim pasa-
kyt vienas kitam tiek daug. Šio susi-
tikimo labai laukia ir visų mūsų vai-
kai.

– Ko labiausiai reikia/trūksta
lietuviams Norvegijoje šiais
laikais, kai internetas ir paly-
dovinė televizija leidžia neati-
trūkti nuo Lietuvos aktualijų? O
gal lietuviškumo nepasiilgsta-
ma?

– Kasmetinis Vasario 16-osios
minėjimas Bergene, kurį organizuoja
garbės konsulas Helge S. Dyrnes ir jo
padėjėja Ieva Serapinaitė, sulaukia
labai daug žmonių. Daugeliui lietuvių
yra svarbu, kad lietuviai vaikai ben-
drautų tarpusavyje – dar ir dėl jų
stengiamės susitikti dažniau. Vai-
kams nemažą įtaką daro ir didžioji
norvegų šventė – gegužės 17-oji. Pir-
mą kartą švęsdama gegužės 17-ąją,
mūsų dukra gavo lietuviškus tauti-
nius rūbus – jais labai noriai puošiasi
tiek Vasario 16-osios, tiek ir gegužės
17-osios progomis.

– Kaip greičiau ir sėkmingiau
įsilieti į Norvegijos aplinką bei
visuomenę? Ar tai įmanoma lie-
tuvių šeimynai?

– Norvegijoje tai padaryti nėra
labai sunku, bet pastangų įdėti vis tik
reikia. Nieko nėra neįmanomo, jei tik
labai nori.

– Ko linkėtumėt naujai į Nor-
vegiją atvykusiems lietuviams?

Gerbti šalį, į kurią jie atvyksta,
jos žmones, kalbą ir papročius. Neuž-
miršti, jog mūsų elgesys atstovauja
Lietuvai. Bendrauti su savo vaikais
lietuviškai, stengtis, kad skaitytų
knygas lietuvių kalba, turėtų galimy-
bę pabūti Lietuvoje.

Lietuvis.no

Norvegijos metų lietuvė:
šeima turi būti kartu

Los Angeles Lietuvos Vaikų vilties komitetas 
dėkoja rėmėjams už aukas 2008.VI.1 – 2009.V.7

$146,686: NN  $4,000:  G. R. Vitkai  $1,000:  J. R. Jogos  $600:  I. Raulinaitienė
$500:  M.V. Gedgaudai $450:  Vitalis Lembertas   $432:  J. Baipsys   $400:  H. Erick-
son, B. Gricienė  $350:  L.R. Wiederman-Dičius  $300:  R.M. Newsom  $250: A.
Deveikytė  $200:  L. Jarašūnienė, V. Jatulienė,  A. B. Kliorės, LA J. Daumanto
Šaulių kuopa, A.V. Markevičiai, D. Navickienė, Šepikai ir Kebliai  $160: J.
Raibys $150:  E. V. Radveniai, R. A Stočkai  $100:  O.S. Adams, American Lit-
huanian Club of Whiting, NJ, R. Anelauskas, V. R. Baipšiai, L. A. Butkiai, D.V.
Ellner, A.R. Gedgaudai, G. Herzog, I. Jodelienė, R.L. Kaminskai, A. Konstan-
tinavičienė, R.R. Kontrimai, S. Korienė, G.J. Leškiai, Lithuanian Club of Long
Beach, S. S. Maksvyčiai, M. K. Marshall, A. Mitkevičienė, R. A. Nelsai, S. Nyer-
ges, M.I. Petokai, S. Pukštas, A.A. Raulinaičiai, K.A. Reivydai, A.I. Sėkai, R.C.
Šilbajorai, B. Stočkienė, R. G. Tompauskai, A. Tumas, J.A. Venckūnai, S. Zala-
gėnaitė $80:  R. Novak $70:  A.D. Polikaičiai  $50:  V. D. Černiai, Č.M. Geštau-
tai, A. Mikalauskienė, J.  Mikolajūnienė, A. Mošinskienė, J. Radvenienė  $30:  N.
Railaitė  $25:  S. Plushner $20:  L. Gajauskienė, L. Stadalninkienė  $5:  S. Ga-
jauskaitė

Prisiminti:
a. a. Joną Navicką:  $10,000 – J. Glažė
a. a. Aleksą Gricių:  $100:  D. Navickienė, A. D. Polikaičiai
a. a. Jadvygą Zableckienę Biknaitienę:  $100: A. I. Šėkai  $50:  L. Jarašū-
nienė, D. Navickienė
a. a. Anna ir Annamarie Talunas:  $100:  Roque and Mark Co.
a. a.  Algimantą Ošlapą:  $100:  R. Ošlapienė
a. a. Jurgį Kriaučeliūną :  $50:  J.C. Kraulis
a. a. Konstanciją Prušinskas :  $50:  J.C. Kraulis
a. a. Paulių Jasiukonį:  $200:  R. R. Tumai $50: R. Penkiūnas ir R. Baker, N.
Railaitė, Šepikai ir Kebliai
a. a. Joną Bužėną:  $500:  John Bužėnas $250: R.I. Bužėnai  $150:  R. Vizgir-
dienė  $100:  V. Aviza, E. Jarašūnas, L. Jarašūnienė, D. Navickienė, E. Putna
$50: V.V. Bužinskai $20:  V. Bagdonas
a. a. Marytę Sušinskienę: $300:  I. Blessent  $100:  J.S. Adomaitis, S.L. Bu-
balo, M. Hayashi, J. R. Lopatkiewicz, D. Navickienė, A. D. Polikaičiai, J. Shaw
$50:  K. Katz, L. L. Murauskas, R. Tomijenovic,
$30:  V. Virbukienė  $20:  B. Jakutienė

Pagerbti Arnold šeimą:  $250:  H.M. Alminas

Nupirkti Playstation Vilniaus Universitetinės Vaikų ligoninės Trau-
matologijos skyriui:
$100:  S. R. Lišauskai, F. R. Lussenhop  $50:  A. L. Baipšiai, A. Dabšytė, D. Na-
vickienė  $27: T. R. Vizgirdai  $25:  L. Livesay-Newman, D. V. Marshall, J. B.
Martin, M. Pažemėnienė $20:  C.A. Bonbright, T. Majauskas,  J.A. Venckūnas

Prašome aukas siųsti: Lithuanian Children’s Hope, 
3020 Adirondack Ct., Westlake Village, CA  91362

PPPPrrrreeeennnnuuuummmmeeeerrrruuuuooookkkkiiiimmmmeeee  iiiirrrr   sssskkkkaaaaiiiittttyyyykkkkiiiimmmmeeee  ,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””!!!!         
,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””  aaaattttmmmmiiiinnnnkkkkiiiimmmmeeee  ssssaaaavvvvoooo  tttteeeessssttttaaaammmmeeeennnntttteeee ....
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�Mieliems skaitytojams prane -
ša me, kad gegužės 25 d., Atminimo
dieną (Me morial Day), redakcija ne-
dirbs.

�Šį ketvirtadienį, gegužės 21 d.,
restorane ,,Seklyčia” 1 val. p. p. vyks
lietuvių Pen sininkų klubo susirinki-
mas. Po susirinkimo – pabendravi-
mas. 

�Tauragės klubo narių susirin -
kimas vyks gegužės 28 d., ketvirta -
die nį, 1 val. p. p. ,,Seklyčios” resto ra -
ne. Po susirinkimo – pabendravimas.

�Amerikos lietuvių Romos kata-
likų (ALRK) Moterų sąjungos 3 kuo-
pos susirinkimas įvyks gegužės 30 d.,
šeštadienį, 2:30 val. p. p. Švč. Mer -
gelės Marijos Gimimo parapijos sa -
lėje. Kviečiame visas nares dalyvauti.

�JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos valdyba kviečia visus į apygar-
dos su važiavimą, kuris įvyks šešta-
dienį, 2009 m. gegužės 30 d., Pasaulio
lietuvių centre. Pradžia – 9 val. r.
Daugiau informacijos tel.: 630-243-
6302 (Auš relė Sakalaitė). 

�Penktadienį, birželio 5 d. 7 val.
p.p. Balzeko lietuvių kultūros mu zie -
ju je vyks prof. Arūno Ščiupoko, pa s -
kaita tema ,,Apie lėtinį skausmą ir
jo gydymą”. A. Ščiupokas yra Kauno
medicinos universiteto dėstytojas,
Skausmo klinikos gydytojas, Lietuvos
skausmo draugijos prezidentas, Žur-
nalo ,,Skausmo medicina” vyr. redak-
torius. Paskaitos trukmė – 45 min. Po
paskaitos paskaitininkas atsakys į
klau simus, vyks diskusija. 

�Pasaulio lietuvių centre birželio
6 d. nuo 10 val. r. iki 8 val. v. vyks Lie -
tuvos diena. Programoje muzikinės ir
spor to programos, žaidimai vaikams,

veiks nedidelė mugė. Įėjimas – 5 dol.
Kviečiame Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmetį švęsti kartu.

�,,Seklyčios” restoranui reika -
lin ga virėja. Prašome kreiptis tel.:
630-272-1867. 

�37-asis Lietuvių festivalis, skir-
tas Lietuvos vardo tūkstantmečiui,
gegu žės 30–31 dienomis nuo 11 val. r.
iki 6 val. v. vyks Catonsville Armony,
130 Mellor Ave., Catonsville, Mary -
land. Meno dirbiniai, lietuviškos dai -
nos ir liau diški šokiai, lietuviškas
maistas – visa tai jūs rasite atvykę į
šią šventę.

�2009 m. birželio 5–7 dienomis
kviečiame į kasmetinį susibūrimą
Nerin goje – talkos savaitgalį. Padė -
site pa ruošti stovyklavietę ateinan -
čiai vasa rai. Jūsų dalyvavimas būtų
puiki gim tadienio dovana Neringai.
Apie atvykimą praneškite:

vida@neringa.org 

�Lietuvos Dukterys kviečia į
kon certą ,,Gyvybės medis” (,,The
Tree of Life”), skirtą Lietuvos vardo
tūkstantmečiui pažymėti. Koncertas
vyks sekmadie nį, birželio 7 d.,  12:30
val. p. p. Dievo Apvaizdos lietuvių pa -
rapijos Kultūros centre, 25335 W. Ni -
ne Mile Rd., Southfield, MI  48033.
Pasirodys Cleveland jaunimo šokių ir
dainų grupės ,,Naujosios intrigos”,
,,Švyturys” ir ,,Švyturiukai”. Auka –
10 dol., vaikams iki 12 metų – 3 dol.
Mie lai  priimsime ir didesnes aukas.
Koncerto pelnas skiriamas Lietuvos
Duk terų veiklai paremti ir ypač pa -
dėti sergančiai Vilmutei.

��Jaunųjų ateitininkų sąjungos
stovykla Dainavoje vyks liepos 5–15
d. 7–14 metų amžiaus vaikams.  Sto -
vyklos programa vyks lietuvių kalba.
Registracijos anketos tinklalapyje
www.ateitis.org.

��Moksleivių ateitininkų stovyk-
la Dainavos stovyklavietėje Man ches -
ter, Michigan veiks liepos 15–26 die -
nomis.  Priimami gimnazistai, bai gę
8–12 skyrius. Daugiau in for macijos ir
registracijos anketas ra si te www.mes-
mas.org. Jei turite klau simų, rašykite
valdybos pir mi nin kei Dainei Quinn
el. pašto adresu:

dainequinn@gmail.com. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Šeštadienį, gegužės 16 d., Čikagos lituanistinėje mokykloje (ČLM), kaip ir daugelyje JAV lituanistinių mokyklų vyko 2008-2009 mokslo metų užbaigimo šventė.
Šiais metais ČLM mokėsi per 300 mokinių. Žemesniąją mokyklą baigė 33 šeštokai. Kaip niekad šįmet gausi ir abiturientų laida. Į gyvenimo kelią šiemet išlydėjome 23
abiturientus.  Nuotraukoje kairėje: su mokykla atsisveikino gausiausia per 17 ČLM gyvavimo metų laida. Dešinėje: grupė Žemesniąją mokyklą baigusių šeštokų, kurie
rudenį susirinks į Čikagos lituanistinės mokyklos Aukštesniąją mokyklą. Paskutinėje eilėje viduryje mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė.  

Laimos Apanavičienės nuotraukos

PLB Lituanistikos katedra Ili -
nojaus universitete Čikagoje rudenio
semestrui siūlo šiuos kursus, studen-
tus kviečiame registruotis jau dabar:

115 Lietuvių kultūra (dėsto
prof. Giedrius Subačius, anglų k.)

Šio kurso tikslas kuo išsamiau
supažindinti studentus su lietuvių
kul tūra. Bus rodomi įvairūs filmai,
skaitomi literatūros tekstai, anali -
zuojami mitai, supažindinama su Lie -
tuvos istorija, papročiais, tradicijo -
mis, apžvelgiama lietuvių veikla Či-
kagoje.

130 Lietuvių literatūra tarp-
tautiniame kontekste (dėsto Daiva
Litvinskaitė, anglų k.)

Kursas supažindins su lietuvių
literatūra nuo ankstyvojo laikotarpio
iki šių dienų, bus siekiama pristatyti
ją kitų šalių literatūrinės raidos kon-
tekste. Bus analizuojamos šios temos:
baltų mitologija, sovietinė literatūra,
meninės pasipriešinimo formos, pog-

rindžio, išeivijos, šiuolaikinė literatū-
ra. Taip pat bus rodomi naujausi lie-
tuviški filmai.

410 Lietuvių kalbos struktū -
ra (dėsto prof. Giedrius Subačius, lie -
tuvių k.)

Kursas skirtas tiems, kurie kalba
ir rašo lietuviškai, bet nepasitiki savo
lietuvių kalbos žiniomis ir norėtų jas
pagilinti. Jeigu norite išmokti geriau
spausdinti lietuviškus tekstus, sėk-
mingai parašyti laišką, straipsnį
lietuviškai spaudai, parengti prane -
šimą ar sklandžiai kalbėti konferen-
cijų, pristatymų ar interviu metu, šis
kursas skirtas jums. Bus atsižvelgia-
ma į kiekvieno studento individualią
lietuvių kalbos patirtį.

Daugiau informacijos rasite UIC
universiteto tinklalapyje:

http://www.uic.edu/depts/ims/cla
ssschedule/F2009/LITH.htm

Daiva Litvinskaitė
PLB Lituanistikos katedra, UIC

Kviečia UIC PLB Lituanistikos katedra

D ė m e s i o ,  d ė m e s i o !  
Pratęsti rinkimai į JAV LB XIX Tarybą 

Pageidaujant apygardų ir apylinkių valdyboms ir apylinkių rinkimų ko -
misijoms Tarybos rinkimai yra pratęsiami viena savaite iki 2009 m. gegu-
žės mėn. 24 d. imtinai.

Balsavimas paštu – ant voko turi būti ne vėlesnis kaip 2009 m. gegužės 24
d. dienos pašto antspaudas.

Balsavimas internetu taip pat pratęsiamas iki 2009 m. gegužės 24 d.
Balsuoti internetu gali tik tie, kurie užsiregistravo JAV LB tinklalapyje iki
2009 m. gegužės mėn. 1 d.  Kiekvienam balsuotojui apie užsiregistravimą
buvo pra  nešta el. laišku ir nusiųsta balsavimo instrukcija. Elektroniniame
laiš ke yra balsavimo tinklalapio nuoroda ir slaptažodis. 

Anketas ir kitą rinkimų informaciją taip pat galite rasti www.JAVLB. org
tinklalapyje.

JAV LB Krašto valdybos rinkimų komisijos info

Čikagos lituanistinės mokyklos (ČLM) mokiniai dalyvavo JAV LB Švietimo tary-
bos suruoštame rašinio konkurse. Konkursas vyko trejose amžiaus grupėse. Į
konkursą iš viso buvo atsiųsti 564 rašiniai. Laimėtojai apdovanoti knygų parduo-
tuvės ,,Barnes & Nobles” kredito kor telėmis. Visi konkurse dalyvavę mokiniai gavo
dovanėlę – žaislinį ežiuką.

1-ą vietą 4–6 klasių grupėje laimėjo šeštokė Viltė Vaitkutė (nuotraukoje
kairėje), o Milda Pronskutė toje pačioje grupėje laimėjo 2-ą vietą.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Doc. Arū nas Ščiu po kas, Lie tu vos
skaus mo drau gi jos pre zi den tas


