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Vilnius, gegužės 10 d. (ELTA) –
Lietuvai labai reikia išeivijos patir-
ties, įgūdžių ir sugebėjimo atkakliai
dirbti, pabrėžė prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, savo apsilankymą Airijoje
pradėjusi nuo susitikimo su visų Ai-
rijos Lietuvių Bendruomenių (LB) ir
organizacijų atstovais.

,,Lietuva – per maža šalis, kad
galėtų švaistyti savo žmones – di-
džiausią turtą. Tikiuosi, rasite tinka-
mų būdų, kaip savo žinias panaudoti
Tėvynės labui”, – sakė susitikime Ai-
rijos sostinėje valstybės vadovė.

Į Lietuvos ambasadą Dubline
gausiai susirinkę tautiečiai daugiau-
siai domėjosi tarptautinės ekonomi-
nės ir finansų krizės poveikiu Lietu-
vai, Airijai, visai Europai, taip pat su-
pažindino prezidentę su LB rūpimais
švietimo, kalbos, pilietybės klausimais.

Šiuo metu Airijos LB vienija apie
90,000 narių. Prezidentė D. Gry-
bauskaitė, bendraudama su Airijos lie-
tuviais, sakė, jog išvykti iš Lietuvos ar
grįžti į Tėvynę yra kiekvieno lietuvio
asmeninio apsisprendimo reikalas.

,,Airija, kurią pasirinkote gyven-
ti, ir jos žmonės yra draugiški Lietu-
vai. Tačiau linkiu visuomet išlaikyti
pasididžiavimą Lietuva, neprarasti
jausmo, jog esate lietuviai, nesvarbu,
kur būtumėte”, – kalbėjo prezidentė.

Valstybės vadovė taip pat pabrė-
žė lituanistinio švietimo ir kalbos iš-
saugojimo svarbą, paragino tautie-
čius aktyviau naudotis galimybėmis
nuotoliniu būdu mokytis Vilniaus
Ozo gimnazijoje, Nukelta į 6 psl.

Lietuvos vadovė susitiko su Airijos prezidente Mary McAleese (k.). ELTA nuotr.

•Sveikata. Krūties vėžio
profilaktika (p. 2)
•Pergalės parade tebe-
žvanginama ginklais (p.
3)
•A. Navicko skiltis (p. 3,
9)
•A. Gustaičio medalio
įteikimo iškilmės (p. 4, 9)
•,,Amerikos lietuvio” de-
šimetis – naujausios ban-
gos pėdsakas JAV (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Pasakojimas apie vais-
tažoles (p. 8, 11)
•V. Alantas (24) (p. 9)
•Cicero apylinkės meti-
nis susirinkimas (p. 10)

Prezidentè D. Grybauskaitè lankèsi Airijoje

Čikaga, gegužės 3 d. (URM ir
LR generalinio konsulato Čikagoje
info) – Šių metų gegužės 7 d. įvyko
penktąjį Nacionalinį diktantą Čika-
goje rašiusiųjų susitikimas, kurio me-
tu apdovanoti raštingiausieji miesto
ir jo apylinkių lietuviai. LR Genera-
linio konsulato Čikagoje pakviesti
gimtosios kalbos mylėtojai ir jų drau-
gai rinkosi įmonės „Goodwill Insu-
rance, Mortgage ir Real Estate” pa-

talpose, kur juos šiltai priėmė šeimi-
ninkai. Svečius pasveikino įmonės
vadovas Vytas Skapcevičius. Jis džiau-
gėsi, galėdamas prisidėti prie lietuvių
kalbos puoselėjimo akcijos, trečius
metus iš eilės įsteigdamas apdovano-
jimą geriausiai Čikagoje diktantą pa-
rašiusiam tautiečiui. Šventėje daly-
vavusi generalinė konsulė Skaistė
Aniulienė pabrėžė diktantą rašiusių
žmonių Nukelta į 6 psl.

Pagerbti geriausiai parašiusieji diktantâSusitiko ES užsienio
reikal¨ ministrai
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Premjeras baigè vieõnagê Jungtinèse Valstijose
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Vilnius, gegužės 10 d. (ELTA) –
Europos Sąjungos užsienio reikalų
ministrai, tarp jų ir Lietuvos minis-
tras Audronius Ažubalis, Briuselyje,
ES Užsienio reikalų tarybos (URT)
posėdyje, aptarė pasirengimą ES ir
Rusijos aukščiausiojo lygio susitiki-
mui, vyksiančiam gegužės 31 d. Ros-
tove prie Dono.

Šiame susitikime planuojama ap-
tarti abiem pusėms svarbius tarptau-
tinius klausimus, tokius kaip ekono-
minė krizė, klimato kaita, energetika
bei ES ir Rusijos santykiai. ES ir Ru-
sijos vadovų susitikime taip pat bus
siekiama sutarti dėl ES ir Rusijos
modernizacijos partnerystės tikslų.

,,Modernizacijos partnerystė su
Rusija turi apimti ne tik ekonomikos
modernizavimą, bet ir politinę bei so-
cialinę Rusijos modernizaciją”, – pri-
statydamas Lietuvos nuostatą pažy-
mėjo A. Ažubalis. Jis taip pat paragi-
no siekti pažangos derybose dėl nau-
jojo ES ir Rusijos partnerystės ir bend-
radarbiavimo susitarimo. Jo teigimu,
išlieka neaiškumų dėl Rusijos stojimo
į Pasaulio prekybos organizaciją, ke-
lia Nukelta į 6 psl.

Šiais metais geriausiai diktantą Čikagoje parašiusi A. Vertelkaitė (viduryje) su
prizo steigėjais Aušra Montvydaite ir Vytu Skapcevičiumi.

LR generalinio konsulato Čikagoje nuotr.

Vilnius, gegužės 9 d. (BNS) –
Premjeras Andrius Kubilius baigė
penkių dienų darbo viešnagę Jungti-
nėse Valstijose, per kurią buvo pasi-
rašyti keli svarbūs susitarimai dėl
bendradarbiavimo su Amerikos vers-
lu ir mokslu. Baigdamas viešnagę
gegužės 8 d. Washington, DC, A. Ku-
bilius dalyvavo Europos dienos Ameri-
koje renginiuose Lietuvos ambasadoje.

Lietuvos ambasadoje, kaip ir ki-
tose Europos Sąjungos šalių ambasa-

dose Washington, DC, vyko atvirų
durų diena, o ambasados sodelyje bu-
vo pasodintas ąžuoliukas, išaugintas
iš Tverečiaus ąžuolo gilės. Tverečiaus
ąžuolas laikomas vienu seniausių Lie-
tuvoje ir, premjero žodžiais, yra
,,stiprybės, kurios taip reikia Europos
Sąjungai, simbolis”.

Gegužės 8 d. vakare A. Kubilius
pasakė pagrindinę kalbą Valstijų ir
Baltijos Fondo (US-Baltic Founda-
tion, USBF) gala vakarienėje. Prem-

jeras kvietė solidariai kurti naują,
inovatyvią Lietuvą ir ragino stiprinti
finansų krizę išgyvenančios ES soli-
darumą. Per vakarienę paskelbti
USBF metiniai apdovanojimai. Ge-
riausiais verslininkais pripažinti bend-
rovės ,,Getjar” steigėjas Ilja Laurs ir
bendrovė ,,Vičiūnai”.

Praėjusią savaitę A. Kubiliui vie-
šint JAV, buvo pasirašyti du svarbūs
susitarimai – ketinimų protokolas su
informacinių technologijų milžine

IBM steigti bendrą tyrimų centrą, o
Vilniaus universitetas pasirašė bend-
radarbiavimo sutartį su garsiuoju
Massachusets Institute of Technolo-
gy. Premjeras taip pat susitiko su
įtakingu leidėju Steve Forbes, aptarė
ekonominę ir politinę padėtį Europo-
je ir JAV. S. Forbes domėjosi Lietuvos
vyriausybės ekonomine politika kri-
zės metu ir planais šiems metams. S.
Forbes leidžia įtakingą žurnalą ,,For-
bes”.
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A. Kudirka: Dažnai apžiūri ir
darai operacijas moterims, tu-
rinčioms krūties problemų. Gal
gali papasakoti, kas yra krūties
vėžys?

M. Katilius: Krūties vėžys yra
gana dažna Amerikos moterų liga. Jis
atsiranda, sutrikus normalių krūties
ląstelių genetiniam užprograma-
vimui. Tokios ląstelės pradeda augti
pagal neprogramuotą funkciją, ima
augti piktybiškai, greitai ir staigiai
daugintis.

– Kas dažniausiai suserga
krūties vėžiu?

– Krūties vėžiu serga, aišku, dau-
giausia moterys, nors ir vyrai gali
juo susirgti. Iš aštuonių moterų Ame-
rikoje viena moteris susirgs vėžiu.
Yra kitų veiksnių, pavyzdžiui, šeimos
istorija: jeigu pirmos eilės giminaičiai
(sesuo, motina, dukra) serga krūties
vėžiu, žymiai padidėja rizika susirgti
krūties vėžiu. Nors prisideda ir to-
limesnių giminaičių veiksniai, pavyz-
džiui, tetos ar pusseserių sirgimas
krūties vėžiu tai pat padidina rizika.
Taip pat per paskutinius 10 metų
pradėta manyti, kad tėvo šeimos is-
torija prisideda prie rizikos veiksnių.

– Kas yra BrCA1 genas?
– Tai gana naujas radinys. BrCA1

yra genas, kuris labai padidina gali-
mybę moterims, turinčioms tą geną,
sirgti krūties arba sėklidės vėžiu.
Moteris su BrCA1 genu turi 75–80
proc. galimybę susirgti krūties vėžiu,
panašiai – ir sėklidės vėžiu. Yra svar-
bu sužinoti, ar šeimoje yra polinkis
sirgti krūties vėžiui arba sėklidės
vėžiu, tartis su gydytoju ir spręsti, ar
moteriai reikia daryti genetinį tyri-
mą. Jeigu kas nors šeimoje turi tą ge-
ną, yra naudinga visai šeimai atlikti
tą patį tyrimą, kad kiekviena moteris
galėtų nuspręsti, kaip naudoti tą in-
formaciją. Kai kurios moterys nus-
prendžia palaukti ir toliau stebėti,
kaip seksis, kitos moterys nuspren-
džia profilaktiškai sėklides išsiope-
ruoti, ypatingai jeigu neplanuoja su-
silaukti daugiau vaikų. Kai kurios
moterys nusprendžia dar radikaliau –
atlikti krūties operaciją.

– Kaip geriausia pasitikrinti
dėl vėžio?

– Kaip žinote, nėra jokių vaistų
ar sveiko gyvenimo būdo, kuris pa-
dėtų išvengti krūties vėžio, todėl yra
labai svarbu pasitikrinti ir anksti iš-
tirti. Už tai yra, kaip sakoma, reika-
lingas ,,screening protocol”, t. y. daž-

nai pasitikrinti, atliekant ir mamo-
gramą, ir gydytojų patikrinimą, ir pa-
čios moters pasitikrinimą. Tie trys
būdai kartu suteikia didžiausią gali-
mybę anksti susekti krūties vėžį. Nė
vienas iš tų būdų pavieniui nėra pa-
kankamas. Nors dauguma žmonių
sakytų, kad mamograma yra svar-
biausias dalykas, bet tai nėra vienin-
telis svarbus tyrimas.

– Kokie yra naujesni krūties
patikrinimo būdai?

– MRI (magnetinio branduolinio
rezonanso) ir ultragarso (ultrasound)
tyrimai atliekami ypatingais atve-
jais, arba jei yra didelė tikimybė sirgti
krūties vėžiu (pacientė su krūties vė-
žio šeimos istorija), arba remiantis
mamograma sunku įvertinti ligonės
būklę. Dažnai naudojamas ultra-

garsas patikrinti mamogramos rodi-
nius, arba jei randamas sukietėjimas
krūtyje. MRI yra naujausia techno-
logija, taikoma ištirti krūties būklę.
Tai labai geras būdas nustatyti krū-
ties vėžį, tačiau yra pakankamai di-
delis skaičius moterų, kurios jokio vė-
žio neturėdamos gali gauti teigiamą
atsakymą ir reikalaus biopsijos, nors
ji ir nėra reikalinga. Todėl MRI ne-
patariama daryti norint bendrai pa-
sitikrinti, bet specialistų rankose tai
yra geras būdas ištirti smulkiau ir
gauti daugiau informacijos.

– Kaip dažnai moteris turi
pasitikrinti dėl krūties vėžio?

– Patariama moterims, kurioms
daugiau nei 40 metų, vieną kartą per
metus atlikti mamogramą ir pasitik-
rinti krūtis pas gydytoją bei kas mė-
nesį pačiai pasitikrinti. Moterys su
daugiau rizikos veiksnių gali anks-
čiau pradėti tai daryti – dažniausiai
siūloma nuo 35 metų. Tačiau prime-
nu moterims, jaunesnėms nei 35 me-
tų, kurios aptinka sukietėjimą krūti-

Redakcijos žodis

Krūties vėžio profilaktika

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

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

ANDRIUS KUDIRKA, M.D.

www.seimosgydytojas.com
Tel.:708-349-0747 Orland Park, IL

SVEIKATOS KLAUSIMAIS
nėje, kad yra vis tiek labai svarbu
pasitikrinti pas gydytoją.

– Šiuo metu Amerikoje US-
PTF (US Preventive Services
Task Force, USPSTF) organi-
zacija išleido naujus patarimus,
kad 40–50 metų moterys kasmet
neturėtų darytis mamogramos.
Šiuo klausimu išgirdome daug
nuomonių. Ką apie šiuos patari-
mus mano gydytojai?

– Labai gaila, kad USPSTF išlei-
do tokius patarimus, nes toje organi-
zacijoje nedalyvavo nei onkologiniai
specialistai, nei chirurgai, ir neaišku,
kokiais duomenimis remiantis buvo
padarytos išvados. Amerikos onko-
loginė sąjunga (American Cancer So-
ciety) nesutinka su naujais patari-
mais. Visos gydytojų organizacijos,
susijusios su krūties vėžiu (pvz., Su-
san G. Coleman Foundation, Natio-
nal Institute of Health), nepritaria
naujiems USPSTF patarimams.
Grįžtam prie buvusio siūlymo, kad
moterys per 40 metų kasmet atliktų
mamogramą. Jeigu vadovausimės
USPSTF siūlymais nedaryti mamo-
gramos moterims, jaunesnėms nei 50
metų, 17 proc. pacienčių nebūtų nus-
tatytas krūties vėžys. Dauguma
40–50 metų moterų dar augina vai-
kus, turi šeimas, būtų tikra nelaimė,
jeigu, laiku nenustačius vėžio, jos
rimtai susirgtų.

Ir tarptautiniu mastu niekas ne-
pasikeitė. Dalyvaujame valstybinėse
konferencijose, susitinkame su gydy-
tojais nuo New York iki California.
Man atrodo, kad niekas nekeičia savo
nuomonės. Visi gydytojai siūlo, kad
moterys, kaip ir anksčiau, nuo 40
metų kasmet pasidarytų mamogra-
mą.

– Kokio amžiaus moterims
nebereikia daryti mamogramos?

– Toks amžius nėra nustatytas.
Kol žmonės yra sveiki ir džiaugiasi
gyvenimu, mamogramą siūlome at-
likti kasmet.

– Jeigu moteris yra sveika, ar
ir sulaukusi 80–85 metų ji kas
metai turėtų atlikti mamogra-
mą?

– Šiomis dienomis amžius labai
mažai ką bereiškia. Bendras sveika-
tingumas yra daug svarbiau. Esu gy-
dęs daug moterų, vyresnių nei 80 me-
tai, kurias sėkmingai išoperavome ir
sėkmingai pagydėme nuo krūties vė-
žio.

– Priminkite, ką turi žinoti
pacientai apie krūties vėžį?

– Svarbiausia – krūties vėžys ga-
li užklupti tyliai ir netikėtai, bet jei-
gu iš anksto ieškome ir stebime, tai
yra vienas iš sėkmingiausiai išgydo-
mų vėžių. Labai sėkmingai išgydo-
mos moterys, kurių krūties vėžį
anksti susekame. Ypatingai svarbu
nebijoti tos diagnozės, ją iš anksto
susekti, kreiptis į gydytoją ir taip
bendromis pastangomis įveikti ligą.

– Dėkoju už svarbią infor-
maciją.

Pasiklausyti dr. Kudirkos pokal-
bio su dr. Katiliumi galima internete:
www.seimosgydytojas.com (spauski-
te PODCAST).

Dr. Marius Katilius yra vidaus
organų ir krūtinės chirurgas. Jo ka-
binetas yra: Center for Surgery and
Breast Health, 300 Barney Drive,
Suite A, Joliet, IL; tel.: (815) 744-
0330; www.centerforsurgeryand-
breasthealth.com
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Gyd. Andrius Kudirka kalbasi su
chirurgu Mariumi Katiliumi

Šeštadienį Madonna della
Strada koplyčioje pristatyta
nauja Čikagos choro ,,William
Ferris Chorale” programa ,,Bal-
tic Blast”, kurios metu atlikta
Baltijos šalių kompozitorių cho-
rinė muzika, sujaudino, o nugara
ne kartą nubangavo virpuliukas.
Tokios mano reakcijos sulaukė
ne tik meninė programa, bet ir
kūrinių trimis kalbomis kruopš-
tus atlikimas – chorui dainuojant
lietuviškus kūrinius nesunkiai
galėjau sekti dainos turinį ir
drauge niūniuoti. Dar labiau su-
jaudino choro vadovų dėmesys
lietuvių, latvių ir estų kalboms jų
parengtoje programėlėje, ku-
rioje sąžiningai išrašyti visi trijų
kalbų diakritiniai ženklai. Tokios
pagarbos kalbai galėtų pasimo-
kyti ne vienas mūsų lietuviškų
renginių rengėjas. Ne kartą ir ne
du į rankas esu gavusi progra-
mą, kurioje ne tik mirgėte mir-
gėjo klaidos, bet ir lietuviškų
raidžių anė vienos nebuvo gali-
ma rasti.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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ÇESLOVAS IŠKAUSKAS

Kas gali pagalvoti, kad žodis
„paradas” yra kilęs ne kur nors civi-
lizuotame pasaulyje, o iš Vakarų
Indijos genčių, nuolat migravusių iš
vienos vietos į kitą. Susikrovusi visą
savo mantą įkandin vedlio tokia gen-
tis ieškodavo derlingesnės žemės,
bėgdavo nuo užpuolikų, ir šis persi-
kraustymas ar žygis buvo vadinamas
paradu. Ilgainiui jie virto jėgos ir ga-
lybės rodymu, dažniausiai palydima
džiaugsmingos minios plojimų ir val-
dovų šlovinimo. Ne paslaptis, kad to-
kie masiniai spektakliai skirti per-
spėti priešiškas jėgas: mes esame ga-
lingi, stiprūs, gerai ginkluoti, mes
vieningi, mūsų dvasia nepalaužia-
ma...

Nors sovietinę imperiją Vakaruo-
se vadindavo „molochu molinėmis
kojomis”, ji mėgdavo rengti griaus-
mingus ir grasinančius paradus. Už-
sienio žinovai atidžiai sekdavo, kokia
naujausia technika rieda per Mask-
vos Raudonąją aikštę, ypač ką naujo
iš branduolinės ginkluotės rodo so-
vietai. Įdomu, kad tokie paradai buvo
rengiami beveik vien tik sovietinio
bloko valstybėse, na, dar Kinijoje,
Šiaurės Korėjoje ir kitur. Tiesa, tie
žinovai nebuvo naivūs: geriausi so-
vietinių mokslininkų išradimai gink-
luotės srityje nebuvo taip viešai rodo-
mi.

Sprendžiant iš pergalės 65-mečio
parado generalinės repeticijos, kuri
surengta savaitės viduryje, Rusija
šiemet viešai apžiūrai nepateikė daug
technikos naujovių. Po legendinių ka-
ro meto tankų T-34, artilerijos įren-
ginių Su-100, šarvuotų mašinų
„Tigr”, BTR-80, BMP-3, naujų tankų
T-90A, aikštės grindiniu nužlegėjo
dvylika savaeigių gaubicų „Msta-C”,
aštuoni įrenginiai „Buk-M2”, reak-
tyvinės salvių sistemos „Smerč”, tiek
pat operatyvinių taktinių kompleksų
„Iskander-M”. Beje, vienas jų pake-
liui į Raudonąją aikštę staiga sustojo
Tverės gatvėje. Atrodė, kad milžiniš-
ka raketa taip ir liks riogsoti Mask-
vos centre, prie pat merijos, tačiau po
10 minučių ją gabenusi pataisyta ma-
šina netrukus pajudėjo ir prisijungė
prie kolonos, kuri jau grįžo iš aikštės
į laikino apsistojimo vietą Chodino
lauke.

Pirmą kartą parade parodytas
mobilus raketų rinkinys „Topol-M”
(pagal NATO klasifikaciją – SS 27),
sukurtas pirmą kartą po SSRS žlugi-
mo Votkinsko mašinų gamykloje.
Armijos strateginėje ginkluotėje 65
tokių kompleksų partija pasirodė per-
nai kovą. „Topol-M” yra 22,7 m ilgio
ir daugiau kaip 47 tonas sverianti
tarpžemyninė balistinė raketa, galin-
ti nuskrieti 10 tūkstančių kilometrų.
Tai vienas rimčiausių branduolinių
ginklų Rusijos kariniame kraityje.

Jau nieko nestebina Rusijos avia-
cijos pasiekimai. Virš maskviečių ir jų
svečių galvų praūžė kariniai trans-
porto lėktuvai Il-76 ir An-124 „Rus-
lan”, specialios paskirties lėktuvai Il-
80 ir A-50, strateginiai bombonešiai
Tu-160, Tu-95MC, tolimųjų skrydžių
bombonešiai Tu-22M3, naikintuvai
Su-27, MiG-29 ir MiG-31, daugia-
funkciniai puolimo lėktuvai Su-34,
naujausi mokomieji kovos lėktuvai
JAK-130, 40 sraigtasparnių. Naikin-
tuvai MiG-29 ir puolimo lėktuvai Su-
25 danguje 300 m aukštyje vaizdavo
skaičių 65.

Iš viso gegužės 9-osios parade

dalyvavo 159 karo technikos vienetai,
praskrido 127 lėktuvai, pražygiavo ir
šventę rengė apie 102 tūkstančiai
kariškių. Vien tik jungtinį orkestrą
sudarė 1,200 žmonių. Išsirikiavusius
paradui karinius junginius gynybos
ministras apvažiavo nauju, specialio-
je Maskvos dirbtuvėje surinku auto-
mobiliu ZIL, kurių iš viso pagaminta
trys.

Įdomi šių švenčių naujovė – NVS
šalių ir antihitlerinės koalicijos val-
stybių karinių junginių dalyvavimas
parade. Po 70 žmonių iš aštuonių
Sandraugos valstybių, per Raudonąją
aikštę taip pat praėjo JAV, Didžiosios
Britanijos, Prancūzijos ir Lenkijos
kuopos. Ir čia neapsieita be naujovės:
paskutinis svečių kolonos pabaigoje
ant alchatekų veislės ristūno prašuo-
liavo raitelis iš Turkmėnijos. Britams
parade atstovauja elitinio Velso pulko
gvardiečiai, Prancūzijai – legendinės
eskadrilės „Normandija-Nemunas”
lakūnai, amerikiečiams – antrasis 18-
ojo pėstininkų pulko batalionas, išsi-
laipinęs Normandijoje 1944 m., o len-
kams – armijos garbės sargybos
kuopa.

Beje, svečiai iš Lenkijos šiomis
dienomis Maskvoje pažymėjo kitą
svarbią sukaktį: 1686 m. gegužės 6-
ąją (pagal seną kalendorių balandžio
26 d.) tarp Rusijos ir Abiejų Tautų
Respublikos (Žečpospolitos) buvo pa-
sirašyta vadinamoji Amžinosios tai-
kos sutartis. Tai buvo dviejų valsty-
bių sąjunga prieš Turkiją. Iš Lietuvos
pusės LDK vardu ją pasirašė kanc-
leris Marcijonas Oginskis, o iš Rusijos
– grafas V. Golicin. Tai buvo labai
svarbus įvykis dviejų nesutaikomų
kaimynų istorijoje po 13 metų truku-
sio Lenkijos ir Rusijos karo, kuris
1667 m. baigėsi pasirašius kitą taip
pat Amžinosios taikos sutartį. Lenkų
junginio dalyvavimas Pergalės jubi-
liejaus iškilmėse įdomus dar ir dėl ki-
to dalyko: tai gali būti dar vienas ilgai
trukusio susitaikymo tarp dviejų
valstybių aktas, atveriantis ne tik
Katynės tragedijos ar lėktuvo nelai-
mės prie Smolensko paslaptis, bet ir
naujas galimybes pagerinti dviejų
šalių santykius.

Gegužės 9-osios išvakarėse Rusi-
ja patikslino 1941–1945 m. SSRS
karo nuostolius. Gynybos ministerija
paskelbė, kad Sovietų Sąjunga per
karą neteko 26,6 mln. žmonių, iš jų
8,6 mln. – kareivių ir karininkų. Karo
pradžioje Raudonojoje armijoje (sau-
sumos kariuomenėje, laivyne, taip
pat Tolimųjų Rytų frontuose) buvo
beveik 5 mln. kareivių. Per visą karo
laikotarpį mobilizuota 29,5 mln.
žmonių, o 1945-ųjų liepos 1 d. armijo-
je liko 11,4 mln., ligoninėse gydėsi
dar kiek daugiau kaip 1 mln. žmonių.

Palyginimui: fašistinė Vokietija
prarado beveik 6 mln., o SSRS ir jos
sąjungininkai – 8,6 mln. žmonių.
Taigi, SSRS nuostoliai kiek išaugo.
Kaip naujienų agentūrai „RIA No-
vosti” tvirtino Rusijos gynybos minis-
terijos žuvusiųjų įamžinimo valdybos
viršininkas generolas majoras Alek-
sandr Kirilin, dar ir dabar archyvai
atskleidžia arba gaunama informaci-
jos apie šimtus karo metu žuvusių ar
dingusių be žinios žmonių.

Delfi.lt

Česlovas Iškauskas – žurnalis-
tas, ilgametis Lietuvos radijo ir televi-
zijos darbuotojas. Internete veda savo
tinklaraštį (www.iskauskas.lt).

PERGALĖS PARADE
TEBEŽVANGINAMA GINKLAIS

Drąsi ir dora
valstybė?

ANDRIUS NAVICKAS

„Laimėtas tik vienas mūšis, o karas tęsiasi”, – taip politikos mokslus
baigęs vyriškis ,,Žinių radijo” laidoje komentavo Vilniaus apygardos ad-
ministracinio teismo sprendimą uždrausti gegužės 8 d., šeštadienį, pla-
nuotas seksualinių mažumų eitynes Vilniuje (gegužės 7 d. Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas panaikino Vilniaus apygardos adminis-
tracinio teismo sprendimą ir paskelbė, kad eitynės šeštadienį sostinėje vis
dėlto įvyks – Red.). Prisipažįstu, klausantis tokių žodžių, apėmė neviltis.
Tą patį jaučiau ir klausydamasis laikinai generalinio prokuroro pareigas
einančio Raimundo Petrausko išvedžiojimus apie vaikigalius su plytomis.
Mums buvo pranešta, kad valstybės institucijos esą nesugeba užtikrinti
viešosios tvarkos, jog valstybė pasiduoda prieš galimus smurtautojus, o
patriotais pasivadinę piliečiai ploja rankomis ir džiaugiasi pergale.

Niekada nebuvau seksualinių mažumų eitynių šalininkas. Netikiu,
jog jos didina pakantumą. Dar kartą tuo įsitikinau, klausydamasis pas-
tarųjų savaičių diskusijų, kuriose teliūskavo neapykanta, ir dalyvių tar-
pusavio priešiškumas tik didėjo. Tačiau esu įsitikinęs, kad bet kuriuo pag-
rindu susibūrusi Lietuvos gyventojų grupė turi teisę surengti eitynes. Tai,
kad valstybę sudaro skirtingi žmonės, kurie neprivalo vienas kitam patik-
ti, turėti tą patį skonį, polinkius, įsitikinimus, yra demokratinės sant-
varkos aksioma. Kaip ir tai, jog visi turi teisę viešai reikšti savo reikalavi-
mus.

Kitas dalykas, kad jei kurio nors piketo, eitynių ar mitingo dalyviai
elgiasi vulgariai, agresyviai, kursto neapykantą, tai turi būti baudžiama,
nepriklausomai nuo to, kuriai mažumai ar daugumai atstovauja viešo
renginio dalyviai. Tačiau negali būti baudžiama už tai, jog mums nepatin-
ka kurio nors piliečio veido išraiška, skonis ar tai, su kuo jis bendrauja.

Jei mes nesilaikysime šio elementaraus demokratinio pliuralizmo
principo, tai netrukus gyvensime linčo teismų siautuliu. Kova su kitokiais
nei aš gali turėti įvairių pavidalų: seksualinių ar religinių mažumų demo-
nizavimas ir „neapykantos valandėlių” prieš jas organizavimas, kova prieš
Nukryžiuotąjį mokyklose, veido apdangalų draudimas, persekiojimai
krikščionių, kurie įsitikinę, kad homoseksualumo praktikavimas yra nuo-
dėmė. Ši kova neturi nieko bendro su drąsa. Ji veikiau kyla iš baimės, jog
vertybės praranda įtaigumą. Jos tampa šūkiais, abstrakcijų plytgaliais,
kuriais svaidome į kitus, o ne mūsų gyvenimo pamatu.

Esu tvirtai įsitikinęs, kad vyro ir moters santuoka grįsta šeima yra pa-
lankiausia vertybė vaikui gimti ir augti. Esu įsitikinęs, jog darni šeima yra
stiprios valstybės pamatas. Todėl nesutinku su seksualinių mažumų ats-
tovų reikalavimu jų sąjungai suteikti šeimos sampratą. Tačiau ar tai pa-
kankamas pagrindas užčiaupti kitaip manančiuosius ir neleisti jiems de-
mokratinėmis priemonėmis siekti to, kam aš nepritariu? Tikrai ne.

Lietuvoje vyksta daug akcijų, renginių, kuriems aš nepritariu, tačiau
tikrai nemanau, kad juos reikėtų uždrausti. Valstybei neturi būti lygių ir
lygesnių, negali būti „jie” ir „mes”, nevalia rūšiuoti piliečius jokiu pag-
rindu. Deja, teismo draudimas ir jo motyvacija – dar viena abejonė, ar esa-
me teisinė valstybė, ar minia, kurią meistriškai įaudrina pramoginių laidų
verslo atstovai? Jei valstybės institucijos nesugeba apginti pamatinių savo
piliečių teisių, nesugeba užtikrinti saugumo, tai, perfrazuojant klasiką,
kažkas gerokai papuvę Lietuvos valstybėje.

Beje, esu tikras, kad isterija, nukreipta prieš seksualinių mažumų
eitynes, nėra kur kas didesnė dovana radikalioms seksualinių mažumų
organizacijoms (radikaliomis vadinu tas, kurios ne tiek siekia tirpdyti ne-
apykantą visuomenėje, kiek kovoja už teisę būti lygesniems už lygius) nei
pačios eitynės. Ši isterija tampa svarbiu koziriu dar didinti finansinę pa-
ramą šioms organizacijoms ir kovai su tikra bei menama homofobija.

Labai skeptiškai vertinu homofobijos sąvoką. Ji yra tapusi politiniu
ginklu. Tačiau tenka pripažinti, kad neapykantos „kitokiam nei aš” mūsų
visuomenėje nepaprastai daug. Ypač apmaudu, kai ji bandoma dangstyti
apeliacijomis į krikščionybę.

Teko kalbėtis su įvairaus amžiaus žmonėmis, kurie nuoširdžiai įsiti-
kinę, kad šiandien būtent homoseksualumo propagavimas yra didžiausias
pavojus krikščioniškomis vertybėmis paremta morale. Deja, pernelyg daž-
nai nuoširdūs kovotojai už dorovę pradeda kovoti ne tiek prieš tai, ką
vertina kaip nuodėmę, bet prieš kitus žmones. Metropolitas Antonijus iš
Surožo yra rašęs, kad bet kuri neapykanta yra gundymas ir niekaip negali
būti siejama su Dievu, kuris numirė už kiekvieną iš mūsų, nepriklausomai
nuo rasės, seksualinės krypties, lyties, įsitikinimų. Lygiai taip pat kiek-
vienas iš mūsų nešiojamės savyje Dievo paveikslą, todėl neapykanta kitam
žmogui visada yra maištas prieš Dievą.

Kitas dalykas, ar ne absurdiška baimintis, kad seksualinių mažumų
vieši pareiškimai ar eitynės gali pakenkti visuomenės dorovei labiau nei
olia lia pupyčių kultas televizijoje, vulgarumo kriokliai paaugliams skir-
tuose žurnaluose, pagaliau kasdienis kai kurių politikų chamizmas ir ci-
nizmas? Deja, kažkodėl laikomasi dvejopų reikalavimų, net kai kurie ku-
nigai mielai dalyvauja laidose, kuriose kasdien tyčiojamasi iš krikščio-
niškų vertybių. Dalyvauja tik todėl, nes jose koneveikiami homoseksualai.
(Nauja indulgencijų žurnalistams gavimo forma?) Nukelta į 9 psl.
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A. Gustaičio medalio įteikimo iškilmės
Lietuvos aviacijos muziejuje

GYTIS RAMOŠKA

2010 metų kovo 26 dieną Kaune,
Lietuvos aviacijos muziejuje, už nuo-
pelnus Lietuvos aviacijai vienuolikai
asmenų įteikti Antano Gustaičio me-
daliai.

A. Gustaičio medalis yra naujas
visuomeninis apdovanojimas, globo-
jamas Lietuvos aviacijos muziejaus,
kurio įsteigimo data ir laikoma 2010
m. kovo 26-oji. Beje, ši diena yra bri-
gados generolo, Karo aviacijos virši-
ninko, lėktuvų ANBO konstrukto-
riaus A. Gustaičio gimtadienis. O šio
medalio steigimas kartu buvo ir
noras įamžinti šios įžymios asmeny-
bės, ypatingai nusipelniusios Lietu-
vos aviacijai, atminimą.

Brig. gen. Antanas Gustaitis
(1898–1941) dalyvavo Nepriklauso-
mybės 1920 metų kovose, reikšmin-
gai prisidėjo, kuriant ir išvystant
karo aviaciją, konstruodamas pagar-
sėjusius savo lėktuvus ANBO, kurie
buvo gaminami Kaune, Karo aviaci-
jos dirbtuvėse, ir sudarė didesnę pusę
mūsų karinės aviacijos lėktuvų skai-
čiaus. 1928–1940 metais jis buvo pag-
rindinis Lietuvos aviacijos sąjūdžio
rėmėjas, sumanytojas ir didžiausias
autoritetas, visokeriopai talkinęs
visuomeninei organizacijai – Lietuvos
aeroklubui, ugdančiam lakūnus,

sklandytojus, aviamodeliuotojus ir
jaunuosius aviakonstruktorius –
sparnuotąją jaunąją Lietuvą. A. Gus-
taitis nepritarė Lietuvos okupacijai
bei jos įjungimui į Sovietų Sąjungą.
Nužudytas Maskvoje 1941 m. spalio
16 d.

Pirmasis medalis pasiųstas
į Čikagą

A. Gustaičio medalis nr. 1 įteik-
tas (tiksliau sakant, pasiųstas) Vy-
tautui Peseckui į Čikagą. Tačiau ne
todėl, kad jis buvo šio sumanymo
autorius ir mecenatas, skyręs lėšų
medaliams nukalti. Iš profesijos sta-
tybininkas, buvęs sklandytojas ir la-
kūnas, Amerikos lietuvių aeroklubo,
gyvavusio 1967–1977 m., pirminin-
kas V. Peseckas pasižymėjo įvairia-
puse visuomenine veikla. Sutelkęs
norinčius skraidyti lietuvius emig-
rantus, jis ne tik organizavo lakūnų
kursus ir skraidymus, rengė žymių
Lietuvos aviacinių datų ir asmenybių
minėjimus, bet ir pasirūpino aviacijos
atmintimi, įsteigdamas aeroklubo
metraštį „Plieno sparnai”, į kurį ra-
gino rašyti praeities įspūdžius ir atsi-
minimus po įvairias šalis pasklidu-
sius buvusius Lietuvos karo ir civili-
nius lakūnus. 1970–1973 metais iš-
leisti keturi „Plieno sparnai” nume-
riai, kuriuose 22 autorių 45 stam-
besni straipsniai buvo godžiai skaito-
mi ir Lietuvoje (kai pavykdavo juos
atgabenti). Nes tuomet, sovietinės
okupacijos sąlygomis, Lietuvoje buvo
draudžiama minėti ir karo aviaciją, ir
Lietuvos aeroklubą, o iki 1958 metų –
net ir Dariaus ir Girėno žygį.

Vėliau V. Peseckas leido Ameri-
kos lietuvių architektų ir inžinierių
žurnalą „Technikos žodis”, o 1990 m.
kovo 11 d. atkūrus Lietuvos Nepri-
klausomybę ėmėsi talkinti Lietuvos
aviacinėms organizacijoms: rinko
JAV lietuvių aukas Dariaus ir Girėno
paminklui Kaune (kuris pastatytas
1993 metais), Aviatorių memorialui
Kaune, atidengtam 2000 metais,
visokeriopai rėmė Lietuvos aviacijos
muziejų, A. Gustaičio Aviacijos insti-
tutą, aktyviai dalyvavo renkant lėšas
Medininkų pilies atstatymui. Beje, jis
1993 metais pasiūlė steigti Lietuvoje

Dariaus ir Girėno medalį ir jo su-
manymas buvo įgyvendintas, tais pa-
čiais metais įsteigus šį vyriausybinį
apdovanojimą. 1991 metais V. Pesec-
kas išrinktas Lietuvos aeroklubo gar-
bės nariu.

Apdovanoti dešimt Lietuvos
aviacijai nusipelniusių asmenų

Todėl prieš pradėdami A. Gustai-
čio medalių įteikimą Lietuvos aviaci-
jos muziejaus darbuotojai parodė
Sauliaus Štulo sukurtą filmą, kuria-
me pats V. Peseckas pasakojo apie
savo gyvenimą ir veiklą, o jo pasako-
jimas buvo paįvairintas istorinėmis
fotografijomis.

Po filmo peržiūros Lietuvos avia-
cijos muziejaus direktorius Remigijus
Jankauskas įteikė A. Gustaičio meda-

lius: Jonui Balčiūnui, Lietuvos avia-
cijos istoriko patriarchui; Algiui La-
pinskui, 1999–2008 metais vadovavu-
siam Lietuvos aviacijos muziejui ir
daug nuveikusiam jį atnaujinant ir
plečiant jo veiklą, Vladui Kensgailai –
įžymiam konstruktoriui, jaunųjų
konstruktorių globėjui, Šilutės avia-
cijos sporto klubo įkūrėjui ir aviaci-
nės atminties puoselėtojui, Aleksan-
drui Jonušui – ilgamečiui Kauno
aeroklubo viršininkui, žymių Lie-
tuvos sklandytojų ugdytojui, akroba-
tinio skraidymo Lietuvoje atgaivini-
mo sumanytojui, perdavusiam Lietu-
vos aviacijos muziejui keletą sklandy-
tuvų, plk. Stasiui Murzai, Lietuvos
karinės aviacijos kūrėjui, buvusiam
KOP vado pirmajam pavaduotojui,
reikšmingai prisidėjusiam pratur-
tinant Lietuvos aviacijos muziejų
keletu lėktuvų ir kitais rodiniais,
prof. Jonui Stankūnui – A. Gustaičio
aviacijos instituto kūrėjui ir direkto-
riui, dosniai bendradarbiaujančiam
su Lietuvos aviacijos muziejumi, plk.
Zenonui Vegelevičiui – kūrusiam Lie-
tuvos karines oro pajėgas ir joms sėk-
mingai vadovavusiam, Eugenijui
Raubickui – išugdžiusiam daug akro-
batinio skraidymo meistrų, reikšmin-
gai prisidėjusiam formuojant Lietu-
vos aviacijos muziejaus parodą ir sėk-
mingai vadovaujančiam žymiausio
Lietuvos aerodromo – Dariaus ir
Girėno aerodromo – atnaujinimui,
Vilmai Jankienei – vienintelio avia-
cinio periodinio leidinio Lietuvoje
„Aviacijos pasaulis” nenuilstančiai
vadovei ir Jonui Čepui – kolekci-
ninkui, jau trejetą dešimtmečių ren-
giančiam parodas apie Dariaus ir
Girėno žygį, apie F. Vaitkaus skrydį, o
pastaruoju metu kuriančiam filmus
apie šias garsias asmenybes.

Renginio pabaigoje kitoje salėje
geriant kavą, Vladas Kensgaila pasa-
kojo apie savo naujo 8-viečio dvimoto-
rio lėktuvo bandymus, rodė apie tai
vaizdinę medžiagą.Po medalio įteikimo iškilmių medaliu apdovanoti susibūrė prie atkurto „Lituanicos” lėktuvo.

Gen. inž. Antanas Gustaitis.

A. Gustaičio medalis.

ANBO V. www.plienosparnai.lt
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,,Amerikos lietuvio” dešimtmetis —
naujausios bangos pėdsakas JAV

DALIA CIDZIKAITÈ

Praėjusį šeštadienį, gegužės 8 d.,
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
JAV lietuvių savaitraštis ,,Amerikos
lietuvis” (,,AL”) paminėjo kuklų, bet
reikšmingą savo dešimties metų
sukaktį. Savaitraštis yra vienas iš kol
kas dar negausių jau trečiosios lietu-
vių emigrantų bangos Amerikoje
įspaustų pėdsakų šioje šalyje. Įkurtas
2000 metų gegužės 5 d. iš pradžių vos
aštuonių puslapių laikraštis, kurio
pirmasis numeris vadinosi net ne
,,Amerikos lietuvis”, o tiesiog ,,Lietu-
vis”, šiuo metu siekia 36 puslapius.

Pokylio metu leidinio įkūrėjas ir
leidėjas Bronius Abrutis prisipažino:
,,Kai peržvelgiu jau istorija virtusį
laikraščio egzistavimo laikotarpį,
suvokiu, kad prieš dešimtmetį atsi-
radusios mano ambicijos įkurti laik-
raštį buvo labai rizikingos. Nežinau,
kuo tada degiau – entuziazmu, pat-
riotizmu paliktai gimtinei, asmeniniu
troškimu kažką padaryti gyvenime ar
dar kuo nors (…). Tačiau viena žinau,
kad tos svajonės įgyvendinimas šian-
dien suformavo manyje visai kitą
asmenybę.”

Pirmuosius numerius rengė pats
B. Abrutis. Jam į pagalbą atėjus bū-
riui bendradarbių, netrukus savait-
raštis siekė jau ne 8, bet 12, vėliau –
18 puslapių, vienu metu buvo pasie-
kęs net 52 puslapius. Per dešimt me-
tų savaitraštyje dirbo nemažai žur-
nalistų. Iš pradžių prie redaktorės
vairo stojo Regina Oraitė-Nuttall, ją
pakeitė Eglė Merkytė, ilgiausiai vyr.
redaktorės pareigose išdirbo Vaiva
Ragauskaitė, ,,AL” palikusi praėjusią
vasarą (šiuo metu vyr. redaktoriumi
yra ,,AL” leidėjas B. Abrutis).

Apie ,,AL” pirmuosius žingsnius,
nueitą pirmąjį dešimtmetį ir atei-
tį kalbamės su ilgamečiais savaitraš-
čio bendradarbiais Edvardu Šulai-
čiu, Laurynu Misevičiumi ir Da-
lia Kavaliauskiene.

Iš kuklaus laikraščio iki
storiausio leidinio JAV

E. Šulaitis, pirmasis atėjęs į
pagalbą leidėjui B. Abručiui, pamena,
kaip liūdnai ir nepatraukliai atrodė
pirmieji ,,AL” numeriai. Tačiau, kaip
pastebi jis, per tuos dešimt metų sa-
vaitraštis pasikeitė neatpažįstamai:
iš kuklaus 8 puslapių laikraštuko,
vienu metu siekusio 50 puslapių,
tapo didžiausiu laikraščiu išeivijoje.
Šulaitis įsitikinęs, jog jo ir tarp Ame-
rikos lietuvių populiaraus gydytojo
dr. Jono Adomavičiaus (dabar jau
besiilsinčio amžinybėje) atėjimas į
„AL” padarė savaitraštį ne vien tik
„trečiabangių”, bet ir ,,antrabangių”
leidiniu.

Prieš septynerius metus ,,AL”
pradėjęs dirbti L. Misevičius papa-
sakojo, kaip iki maždaug 2006 m.
pabaigos savaitraštis vis augo – tiek
puslapių, tiek skaitytojų skaičiumi,
po to tas skaičius lyg ir nusistovėjo.
,,Dabar, – sako jis, – esame laimingi,
kad kiekvieną ketvirtadienį iš spaus-
tuvės iškeliauja naujas mūsų savait-
raščio numeris – kartais storesnis,
kartais plonesnis, tačiau toks pat
ištikimai tarnaujantis savo lojaliems
skaitytojams ir plačiai lietuvių ben-
druomenei visų pirma Šiaurės Ame-
rikoje, o taip pat ir Lietuvoje bei ki-
tuose mūsų planetos kraštuose.”

Laurynas pasidžiaugė, jog paskutiniu
metu labai pasikeitė ,,AL” internetinė
svetainė, kur galima ne tik skaityti,
skelbtis, bet ir komentuoti, dalintis
savo nuomone.

Į ,,AL” atėjusi dirbti beveik prieš
penkerius metus D. Kavaliauskienė
įsitikinusi, jog tas metas tikriausiai
buvo pats geriausias savaitraščio gy-
vavimo laikas: linksmas ir jaunas ko-
lektyvas, įdomūs ir sumanymų pilni
bendradarbiai. ,,Kai buvau priimta,
buvau visai ‘žalia’, nepatyrusi, – pri-
simena D. Kavaliauskienė, – todėl su
dėkingumu atsimenu, kai tuo metu
laikraščio redaktore dirbusi Vaiva
Ragauskaitė kantriai mane mokė
žurnalistikos pagrindų.” Ji įsitiki-
nusi, jog tik dėl V. Ragauskaitės ir
redaktoriaus B. Abručio ji tapo tikra
žurnaliste. Nors, kaip pastebi D. Ka-
valiauskienė, per tuos penkerius me-
tus pasikeitė daug bendradarbių,
džiugu, kad nekito tik laikraščio poli-
tika – ,,su meile ir pagarba JAV
gyvenantiems lietuviams pranešti
naujienas, bet kokia kaina nesivai-
kant sensacijų”.

Ko savaitraščiui trūksta?

Kalbėdami apie šiandieną, apie
savaitraščio trūkumus, vieni žurna-
listai atsakymo išvengė sakydami, jog
apie trūkumus reikėtų paklausti ne
redakcijos narių, bet skaitytojų. Kiti
mano, jog ,,AL” nieko netrūksta.
Laikraštis spausdina gal net per daug
įdomių straipsnių, sakė D. Kava-
liauskienė, net ir dirbdama jame ne-
spėju perskaityti visų savo kolegų
darbų, prisipažino ji. ,,Gaila tik, kad
krizė praretino mūsų skaitytojų gre-
tas, bet tikiuosi, kad lietuviai, gyve-
nantys Amerikoje, neišgaravo kaip
kamparas, tereikia palaukti, kai žmo-
nės galutinai atsigaus po sunkaus
meto, ir visi buvę prenumeratoriai
sugrįš pas mus atgal atsivesdami sa-
vo draugus ir gimines”, – optimistiš-
kai mano ji.

Šiuo klausimu kritiškiausias iš
visų trijų buvo Laurynas. Jo nuo-
mone, šiuo metu ,,AL” trūksta aiškios
vadybos ir rinkodaros strategijos,
taip pat rimtesnės administracijos ir
profesionalesnio kalbos redagavimo.
Vis dėlto, pastebėjo jis, atkreipiant
dėmesį į tai, jog praktiškai nė vienas
,,AL” redakcijos narių nėra žurnalis-
tas pagal išsilavinimą, o visgi kiek-
vienas numeris išvysta dienos šviesą
su gana aktualia, sklandžiai išdėstyta
medžiaga, kurią mielai skaito tūks-
tančiai prenumeratorių bei dešimtys

tūkstančių alietuvis.com tinklalapio
lankytojų, gal dar nėra taip blogai? –
kiek suabejojęs savo anksčiau išsaky-
tomis pastabomis retoriškai klausė
vienas iš skyriaus ,,Rytų pakrantėje”
redaktorių.

Įsimintiniausia akimirka,
(ne)maloniausia patirtis

Per tuos dešimt metų ,,AL” žur-
nalistai matė ir šilto, ir šalto, teko
dalyvauti garbinguose priėmimuose,
susitikti su įdomiais, maloniais, o
kartais ir ne tokiais maloniais paš-
nekovais. Kaip sakė vienas iš kalbin-
tųjų, nepaisant visokiausių žurnalis-
tinio darbo sunkumų ir ne pačių ma-
loniausių peripetijų, yra tame ir
ypatingo žavesio, tikrai gerų emocijų.

L. Misevičiui viena įsiminti-
niausių istorijų, susijusių su darbu
,,AL”, buvo jo ir žmonos Eugenijos
apsilankymas Baltuosiuose rūmuose
Washington, DC 2007 m. pavasarį.
Tada, prisimena jis, teko fotografuoti
ir kalbinti tuometinius Lietuvos ir
JAV prezidentus Valdą Adamkų ir
George W. Bush ne kur kitur, o pa-
čiame Ovaliniame kabinete! ,,Pasidė-
jus savo darbo ‘UBS Bank’ kabinete
įsirėmintą mudviejų nuotrauką už-
darame Baltųjų rūmų kiemelyje,
netruko tai pastebėti visi bendradar-
biai, – pasakojo jis. – Tada daug kas
prisipažino, kad nei jie patys, nei išvis
jų giminės nėra lankęsi Baltuosiuose
rūmuose, ten, kur nėra įleidžiamos
jokios ekskursijos.”

D. Kavaliauskienė pasidalijo vie-
na iš paskutiniųjų jai atsitikusių
keistų istorijų – pokalbiu su žmogu-
mi, kuris skelbėsi ruošiąs koncertą.

Nuvykus pas jį nuoširdžiai pasišne-
kėta. Parašiusi straipsnį Dalia, kaip
tai daro gana dažnai, nusiuntė paš-
nekovui straipsnio juodraštį, kad jis
pataisytų netikslumus, gal papildytų,
jei kas nors svarbaus nebuvo pasaky-
ta pokalbio metu. Po kiek laiko ga-
vusi atgal savo ,,patikslintą” straip-
snį žurnalistė nustėro – iš jos beveik
visos dienos darbo buvo likę tik kele-
tą eilučių ir... jos pavardė. Straipsnis
buvo perdarytas neatpažįstamai: pri-
rašyta eilėraščių, politinių sampro-
tavimų, pagyrų sau, visiškai pakeista
stilistika. Kaip teigė D. Kavaliaus-
kienė, tokį tekstą net sunku būtų
pavadinti straipsniu, greičiau – pra-
dinuko rašinėliu. ,,Žinoma, straipsnis
nebuvo atspausdintas, juk negaliu
dėti savo pavardės po svetimu dar-
bu”, – nemalonią istoriją pabaigė
Dalia.

Apie ateitį su palinkėjimais

Visi trys pašnekovai tiki ne tik
,,AL”, bet ir spausdinto žodžio ateiti-
mi. Pasak L. Misevičiaus, ,,dar bent
dešimtmetį tradicinio laikraščio
skaitymo prie arbatos puodelio ryte
ar po dienos darbų vakare, prieš
miegą, daugeliui iš mūsų, įpratusių
prie klasikinės spaudos, internetas
nepakeis”. Jam antrina E. Šulaitis,
teigdamas, jog nors prieš keletą metų
užklupusi finansinė krizė stipriai
palietė ir „AL”, savaitraštis gyvuos
dar ilgus metus, juk pirmojo „AL”
vardu 1897 metais pasirodžiusio lei-
dinio JAV išėjo tik 3 numeriai, o
dabartinio „AL” – jau 523.

D. Kavaliauskienė: ,,Tikiuosi,
kad ateityje ‘AL‘ išliks skaitomiausiu
ir populiariausiu JAV lietuvių sa-
vaitraščiu.”

E. Šulaitis: ,,Nuoširdžiausi lin-
kėjimai ‘AL’ kuo ilgiau eiti ir kuo
geriau informuoti mūsų skaitytojus
Amerikoje. [Juk] Šiuo metu Ameri-
koje turime mažiau lietuviškų laik-
raščių, nei bet kada anksčiau.”

L. Misevičius: ,,žemaitiško už-
sispyrimo linkiu ir Broniaus Abručio,
o tuo pačiu ir mūsų visų gyvenime
svarbią vietą užsitarnavusiam ‘AL’.
Širdyje paprastas spausdintas žodis
gimtąja kalba jau seniai tapo daugelio
Amerikos lietuvių neatsiejama šei-
mos dalimi, linkiu to jausmo nepra-
rasti”.

,,Draugo” redakcija prisideda
prie sveikinimų ir linki kolegoms
prasmingo ir įdomaus naujo dešimt-
mečio su ,,AL”.

Talentingiausio Amerikos lietuvio rinkimų dalyviai.
Loretos Timukienės nuotraukos

Leidinio įkūrėjas ir leidėjas Bronius Abrutis.
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Pagerbti geriausiai parašiusieji diktantâ

Ñiniasklaidai paskirstyta
12 milijonû lit¨

Susitiko ES užsienio reikal¨ ministrai

Atkelta iš 1 psl. taip
pat specialiai išeiviams skiriamais
studi-jų finansavimo Lietuvoje
krepšeliais. Prezidentė taip pat
linkėjo Airijos lie-tuviams būti
aktyviems, siekti išsila-vinimo ir
profesinių įgūdžių šioje ša-lyje.

Prezidentė D. Grybauskaitė ap-
silankė seniausioje Airijos aukštojoje
mokykloje – Dublino Trejybės kole-
dže, kuris 2009 m. aukštųjų pasaulio
mokyklų vertinime užima 13-ąją
vietą Europoje. Koledže Lietuvos
vadovė susitiko su rektoriumi John
Hegarty ir akademinės
bendruomenės nariais, aptarė
galimybę plėsti Lietuvos ir Ai-rijos
universitetų bendradarbiavimą.

Dublino Trejybės koledžas yra

užmezgęs ryšius su Kauno technolo-
gijos universitetu, su kuriuo vykdo
keturis akademinius projektus. Gali-
mybė vykdyti bendrus projektus taip
pat domina Vilniaus, Vilniaus Gedi-
mino technikos ir Mykolo Riomerio
universitetus.

Pasak prezidentės, Dublino Tre-
jybės koledžas taip pat yra sukaupęs
didžiulę patirtį plėtojant tas mokslo
sritis, kurios yra labai reikalingos ša-
lies ekonomikai modernizuoti ir ino-
vacijoms skatinti, todėl tai yra geras
pavyzdys Lietuvai vykdant aukštojo
mokslo pertvarką.

Prezidentė susitiko su Airijos
prezidente Mary McAleese ir mi-
nistru pirmininku Brian Cowen.

AAAAppppssssiiii llllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Mir∂ poetas J. Strielk∆nas
Vilnius, gegužės 10 d. (BNS) –

Eidamas 71 metus, mirė Nacionali-
nės premijos laureatas, poetas Jonas
Strielkūnas.

,,Lietuva neteko J. Strielkūno –
iškilaus poeto, darbštaus ir kuklaus
žmogaus, poezijos grando, kurį pelny-
tai galime vadinti vienu žymiausių

XX a. antrosios pusės lietuvių lyrikų.
Tai, kad nemažai J. Strielkūno eilė-
raščių virto liaudies dainuojamomis
dainomis, liudija Jo kūrybos univer-
salumą ir išliekamąją vertę, o genia-
lus poeto paprastumas – ir kūryboje,
ir gyvenime – liks jį pažinojusiųjų šir-
dyse”, – rašoma valstybės vadovės D.
Grybauskaitės užuojautoje. 

Poetas, vertėjas J. Strielkūnas gi-
mė 1939 m. Putauskuose, Panevėžio
rajone. Dirbo Vabalninko ir Biržų ra-
jonų laikraščiuose, nuo 1967 m. su
pertraukomis buvo ,,Literatūros ir
meno” redakcijos darbuotojas. Išleisti
jo eilėraščių rinkiniai ,,Raudoni šer-
mukšniai”, ,,Vėjas rugiuos”, ,,Po ty-
linčiom žvaigždėm”, ,,Lapkričio me-
dis”, ,,Tamsūs buvo žiedai”, ,,Trečias
brolis”, ,,Žirgo maudymas”, ,,Tamsos
varpai, šviesos varpai” ir kiti. 1996
m. tapo Nacionalinės kultūros ir me-
no premijos laureatu, taip pat yra ga-
vęs V. Tamulaičio pirmąją premiją,
Jotvingių premiją už poezijos rinkti-
nę ,,Praėjęs amžius”, A. Miškinio pre-
miją už eilėraščių knygą ,,Ligi dvylik-
tos”, apdovanotas Taraso Ševčenkos
fondo premija už poezijos vertimus iš
ukrainiečių kalbos.

Prezidentè D. Grybauskaitè lankèsi Airijoje

Vilnius, gegužės 10 d. (BNS) –
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo
fondas pernai paskirstė 11,769 mln.
litų paramos. Fondas finansavo 210
kultūros šviečiamosios veiklos pro-
jektų, kuriems iš valstybės biudžeto
iš viso buvo skirta 6,691 mln. litų,
taip pat parėmė ir laikraščių prista-
tymo paslaugų tiekėjus – 1,4 mln.
litų, bei padengė dalį regionų ir vietos
laikraščių pristatymo išlaidų – 2,94
mln. litų.

Dosniausiai paremta bendrovė
,,Kultūros barai”, įgyvendinanti pro-
jektą ,,Lietuvos kultūros profiliai”.
Pagal kultūros ir meno leidinių prog-
ramą iš viso buvo paremti 28 projek-
tai, jiems skirta 2,224 mln. litų para-
mos. Be ,,Kultūros barų”, parama
skirta viešajai įstaigai ,,Metai”, lei-
džiančiai to paties pavadinimo mėn-
raštį, ,,Literatūrai ir menui”. 162,000
litų skirta viešajai įstaigai ,,Naujasis
Židinys – Aidai”, 104,500 litų – Lie-
tuvos muzikų sąjungai, 102,000 litų –
Lietuvos teatro sąjungos fondui.

Pagal šviečiamojo pobūdžio lei-
dinių paramos programą paremta 14
projektų, jiems skirta 810,000 litų.
Daugiausiai – Pilietinės minties ins-
titutui, kuris leidžia savaitraštį ,,At-
gimimas”. 1,328 mln. litų parama
skirta ir 71 regioninės žiniasklaidos
projektui. 175,000 litų skirta savait-
raščiui ,,Nemunas”, 105,000 litų – ,,7
meno dienos”, 60,000  litų  – ,,Pū-
kui”, po 45,000 litų – ,,TV Europai” ir
Alytaus regioninė televizijai.

Pagal radijo ir televizijos rėmimo
programą paremti 24 projektai.

Dosniausia fondo valdyba buvo Lie-
tuvos konfliktų prevencijos sąjungai,
įstaigai ,,Žodis – ne žvirblis”, bend-
rovei ,,Kalipsė” bei Katalikų radijo
,,Mažajai studijai”, kurioms skirta po
50,000 litų. Tarp 45 internetinės ži-
niasklaidos projektų, kuriems skirta
1,013 mln. litų, daugiausia paramos
susilaukė Bernardinai.lt – 170,000
litų, ,,Kultūros barai” – 75,000 litų
bei Menų spaustuvė. 

Vaikų ir jaunimo kultūrinio švie-
timo srityje parama suteikta 28 pro-
jektui, iš jų žurnalo ,,Bitutė” leidėjai
ir bendrovei ,,Nieko rimto”, lei-
džiančiai žurnalą ,,Laimiukas” – ati-
tinkamai 95,000 litų ir 85,000 litų,
dar 65,000  litų – ,,Lututės” leidyklai,
60,000 litų – Ateities leidybos cent-
rui, 55,000 litų – bendrovei ,,Penktas
kanalas”, rengiančiai laidą vaikams
,,Mėta Meškinija”.

Ataskaitoje pažymima, jog Fi-
nansų ministerijos 2009 m. buvo pra-
šoma 8,725 mln. litų finansavimo, ta-
čiau atsižvelgtus į valstybės numa-
tytą paramą regioninių ir vietinių
laikraščių sklaidai ir prenumeratos
pristatymo teikėjams, finansavimas
padidintas iki 11,769 mln. litų.
Fondas pernai surinko 400,85 tūkst.
litų mokesčio už leidimus, metų pa-
baigoje turėjo 1,094 mln. litų nepa-
naudotų lėšų. 

Spaudos radijo ir televizijos
rėmimo fondas skirsto valstybės da-
linę finansinę paramą kultūros ir
šviečiamiesiems projektams. Šiemet
fondas beveik 250 projektų paskirstė
7,5 mln. litų paramos.¨

Atkelta iš 1 psl.             dėmesį
ir meilę savo gimtajai kalbai, prim-
inė, kad daugelis Čikagos lietuvių
kalbos mylėtojų nepatingėjo keltis
naktį ir nuvažiuoti ne vieną dešimtį
kilomet-rų, kad galėtų dalyvauti
konkurse. 

Konsulė paskelbė šiais metais ge-
riausiai diktantą parašiusią Čikagos
lietuvę, kuria tapo Agnė Vertelkaitė,
tekste padariusi tik tris klaidas ir pa-
tekusi į konkurso finalinį ratą Vil-
niuje (Į finalą pateko daugiau nei 100
žmonių, tačiau tarp jų buvo tik 8 už-
sienyje gyvenantys lietuviai). Nuga-
lėtojai įteiktas grafiko Petro Repšio
darbas „Vilniaus miesto siena”.      

Vėliau Lietuvių studentų asocia-
cijos University of Illinois at Chicago
(LSA UIC) prezidentė Austėja Kavec-
kaitė pasveikino raštingiausius stu-
dentus: Paulių Vertelką, Giedrę Elek-
šytę ir Moniką Adomaitytę. Laimėto-
jai buvo apdovanoti suvenyriniais
marškinėliais, dovanų kortelėmis ir
knygomis. Po apdovanojimų susirin-
kusieji smaguriavo didžiuliu šventi-
niu tortu, dalinosi prisiminimais apie
diktanto rašymą ir žadėjo kitais me-
tais vėl būtinai dalyvauti „Atgimimo”
akcijoje.      

Šių metų kovą Pasaulio lietuvių

centre  penktą Nacionalinį diktantą
rašė trisdešimt žmonių. Akciją Čika-
goje organizavo LR Generalinis kon-
sulatas Čikagoje, rėmė „Goodwill In-
surance, Mortgage ir Real Estate”,
restoranas „Bake for Me”, prisidėjo
Pasaulio lietuvių centras, LSA UIC ir
Šiaurės Amerikos lietuvių studentų
sąjunga. 

Tuo trapu Vilniuje, Taikomosios
dailės muziejuje, gegužės 8 d. pa-
gerbti aštuoni geriausiai šiųmetinį
Nacionalinį diktantą parašę užsieny-
je gyvenantys lietuviai. Juos pasvei-
kino ir atminimo dovanas įteikė Už-
sienio reikalų ministerijos Užsienio
lietuvių departamento direktorius
Arvydas Daunoravičius.  Geriausiai
šiais metais diktantą parašę lietuviai
gyvena Austrijoje, Belgijoje (du as-
menys), Gruzijoje, JAV, Jungtinėje
Karalystėje, Liuksemburge ir Veng-
rijoje. Raštingiausi lietuviai renkami
po pirmojo rato, galintys atvykti į
Lietuvą  dalyvauja Nacionalinio dik-
tanto finale. Į jį šiais metais pateko
103 geriausi, iš jų – 8 užsienio lietuviai. 

2010 m. Nacionalinį diktantą ra-
šė apie 500 užsienyje gyvenančių
tautiečių. 2009 m. jų buvo 457, 2008
m. – 443, 2007 m. – 303. Pasaulio lie-
tuviai tuo pačiu metu diktantą rašė Eu-

ELTA nuotr.

Atkelta iš 1 psl. susirūpin-
imą Rusijos protekcionistiniai veiks-
mai didinant muitus ir juos įtvirti-
nant kuriamoje Rusijos, Baltarusijos
ir Ka-zachstano muitų sąjungoje.

Komentuodamas siūlymus dėl to-
lesnių žingsnių šiuo metu vykstan-
čiame ES ir Rusijos vizų dialoge, mi-
nistras pabrėžė, kad bevizis režimas
– tai ilgalaikis tikslas, kurio link turi
būti einama žingsnis po žingsnio, su-
telkus dėmesį į praktinę pažangą.
Lietuvos diplomatijos vadovas at-
kreipė dėmesį į vizų režimo liberali-
zavimo ES Rytų partnerystės inicia-
tyvoje dalyvaujančioms šalims svarbą.

Ministro teigimu, ES ir Rusijos
santykių darbotvarkėje svarbią vietą
turi užimti tarptautinių branduoli-
nės saugos ir aplinkosaugos reikala-
vimų užtikrinimas, ypač įgyvendi-
nant naujus branduolinės energeti-
kos projektus Rusijoje.

ES valstybių užsienio reikalų mi-
nistrai aptarė ES tikslus gegužės 3 d.
prasidėjusios Branduolinio ginklo ne-
platinimo sutarties peržiūros konfe-
rencijoje New York mieste rezultatus.
Lietuva pasisako už tarptautinius ap-
ribojimus  Iranui, jei šalis ir toliau
nevykdys tarptautinių įsipareigojimų
ir nesustabdys savo branduolinės
programos.

ES užsienio reikalų ministrai su-

sitikime pasirašė ES ir Pietų Korėjos
partnerystės ir bendradarbiavimo
susitarimą.

Lietuvos diplomatijos vadovas
taip pat dalyvavo susitikime, kuria-
me ministrai su Ukrainos užsienio
reikalų ministru Kostiantyn Hryš-
čenka aptarė politinę padėtį šios ša-
lies viduje, svarbius ES ir Ukrainos
bendradarbiavimo klausimus, tarp
kurių ir vizų režimo liberalizavimo
galimybės.

BRT posėdyje aptarta birželio
17–18 d. vyksiančios Europos Vadovų
Tarybos (EVT) darbotvarkė. Birželio
mėnesį EVT priims svarbius spren-
dimus dėl klimato kaitos ir ES2020
strategijos, kuria siekiama sukurti
prielaidas ES ekonomikos augimui ir
užimtumui skatinti. 

A. Ažubalis pabrėžė, kad Lietuva
yra suinteresuota nustatyti tikroviš-
kus ir skatinamąjį poveikį turinčius
nacionalinius rodiklius ir įvardyti
kliūtis augimui ES bei valstybių na-
rių lygiu. Kaip vieną didžiausių kliū-
čių, su kuriomis susiduria Lietuva,
ministras įvardijo nepakankamai iš-
vystytą transporto ir energetikos in-
frastruktūrą. Klimato kaitos srityje,
pasak ministro, Lietuva išlieka suin-
teresuota, kad prieš priimant tolesnius
sprendimus būtų tinkamai įvertintos
tarptautinių partnerių pastangos. 



Maskva, gegužės 9 d. (BNS) –
Maskvos Raudonojoje aikštėje gegu-
žės 9 d. įvyko didžiulis paradas, skir-
tas pergalės Antrajame pasauliniame
kare 65-osioms metinėms paminėti,
kuriame pirmą kartą iškilmingai pra-
žygiavo keturių NATO šalių kariai. 

Didžiausiame po SSRS subyrė-
jimo Pergalės Didžiajame Tėvynės
kare parade, kuriam pasirengti kai-
navo maždaug 1,2 mlrd. rublių (108
mln. litų), dalyvavo maždaug 10,500
Rusijos karių ir beveik 1,000 užsienio
karių, taip pat 161 karinės technikos
priemonė, tarp jų – Rusijos tarpže-
myninės balistinės raketos, galinčios
nešti branduolinius užtaisus, o virš
Maskvos praskrido 127 lėktuvai ir
sraigtasparniai. 

70 minučių trukusį paradą ste-
bėjo daugiau nei 20 užsienio šalių
vadovų, tarp jų – Vokietijos kanclerė
Angela Merkel, Kinijos pirmininkas

Hu Jintao, Čekijos vadovas Vaclov
Klaus, laikinai einantis Lenkijos
prezidento pareigas Bronislaw Ko-
morowski ir dauguma buvusio so-
vietinio bloko šalių vadovų. 

Tuo tarpu Prancūzijos preziden-
tas Nicolas Sarkozy atšaukė savo
kelionę į Maskvą per Pergalės dienos
iškilmes dėl finansų krizės euro zo-
nos šalyse. Pergalės parade Prancū-
zijai atstovavo jos ambasadorius. 

Italijos ministras pirmininkas
Silvio Berlusconi taip pat atšaukė
savo kelionę į iškilmes Maskvoje, kad
galėtų tęsti pasitarimus su Europos
Sąjungos vadovais, kaip įveikti krizę. 

Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė minėti Pergalės
dienos į Maskvą taip pat nevyko.

Pasibaigus paradui iškilmėse da-
lyvavę šalių vadovai padėjo gėlių prie
Kremliaus esančio Nežinomojo ka-
reivio kapo. 
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LONDONAS
Praėjus kelioms dienoms po rin-

kimų Didžioji Britanija toliau laukia
naujos vyriausybės. Gegužės 6 d. vy-
kusiuose rinkimuose toriai gavo dau-
giausiai balsų, tačiau nesurinko dau-
gumos. Todėl dabar jie turi jungtis į
koaliciją su mažesnėmis partijomis,
pavyzdžiui, liberaldemokratais. 

BELGRADAS
Serbijoje aptikta masinė kapa-

vietė. Manoma, kad čia gali būti už-
kasta apie 250 Kosovo albanų, žuvu-
sių per 1998–1999 m. ginkluotą kon-
fliktą. Kapavietė buvo rasta karjere
Raškos mieste, kuris yra Serbijos
pietvakariuose netoli Kosovo sienos.
Palaikų ekshumavimo darbus keti-
nama pradėti artimiausiu metu.

PARYŽIUS
Ekonominio bendradarbiavimo

ir plėtros organizacija (EBPO) nus-
prendė priimti Estiją, Slovėniją ir Iz-
raelį į savo narių gretas, išplėsdama
jas iki 34 laisvosios rinkos šalių, pa-
skelbta iš EBPO būstinės Paryžiuje.
Sprendimas priimti Izraelį vainikavo
ilgalaikius žydų valstybės siekius
tapti šios išskirtinės organizacijos
nare, kuriems nesutrukdė net atkak-
lus palestiniečių priešinimasis. 

MASKVA
Gelbėjimo operacijos šachtoje

Kuzbaso anglių baseine bus tęsia-
mos, nors padėtis ten itin sunki, pa-
reiškė Rusijos prezidentas D. Med-
vedev. Gegužės 9 d. šachtoje ,,Ras-
padskaja” Kemerov srities Meždure-
čensk mieste įvyko du sprogimai.
Iškelti 32 žuvusieji, dar 58 žmonės
gali būti po žeme. 

DŽAKARTA
Stiprus 7,2 balo žemės drebėji-

mas supurtė Indonezijos Ačės pro-
vinciją, pranešė Meteorologijos ir
geofizikos agentūra, paskelbusi cu-
namių pavojų tame regione. Šių po-
žeminių smūgių židinys buvo 30 kilo-

metrų gylyje, už 66 kilometrų į piet-
vakarius nuo Meulabos rajono. 

RAMALA
Izraelis ir palestiniečiai oficialiai

pradėjo netiesiogines taikos derybas.
Palestiniečių prezidentas Mahmud
Abbas susitikimo su JAV specialiuoju
pasiuntiniu Artimiesiems Rytams
George Mitchell, kuris, kaip tikimasi,
tarpininkaus šiame procese. 

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas B. Obama pa-

siūlė skirti Aukščiausiojo Teismo
teisėja šiuo metu generalinio solisito-
riaus pareigas einančią Elena Kagan.
50-metė E. Kagan šiuo metu atsto-
vauja JAV vyriausybės interesams
nagrinėjant bylas Aukščiausiajame
Teisme.

* * *
Jungtinės Valstijos turi įrodymų,

kad Pakistano talibai susiję su nesėk-
mingu mėginimu susprogdinti New
York miesto centre automobilyje
paslėptą bombą, pareiškė generalinis
prokuroras Eric Holder. ,,Žinome,
kad jie tikriausiai padėjo ją finan-
suoti ir kad sprogdintojas veikė pagal
jų nurodymus”, – sakė generalinis
prokuroras, kalbėdamas apie pakis-
taniečių kilmės amerikietį Faisal
Shahzad, kuris yra laikomas pagrin-
diniu įtariamuoju dėl įvykio ,,Times”
aikštėje.

* * *
Meksikos įlankoje iš pramušto

gręžinio tebesilieja tūkstančiai litrų
naftos, o didžiulis gaubtas, kuriuo
naftos gavybos bendrovės ,,British
Petroleum” (BP) inžinieriai tikėjosi
sustabdyti teršalų sklidimą, užkimš-
tas ledo kristalais. Žlugus pirmajam
BP mėginimui sustabdyti naftą, dėl
jos misijos sėkmės šiuo metu kyla
rimtų abejonių. Tuo tarpu sutirštėju-
sių teršalų sankaupos, pasiekusios
Alabama paplūdimius, tapo dar vie-
nu ženklu, kad šios ekologinės ne-
laimės mastas tebedidėja. 

ČIKAGA
Čikagos policija gegužės 8 d.

surengė ginklų supirkimo iš miesto
gyventojų akciją. Policijos duome-
nimis, iš viso teisėsaugos organams
buvo perduota 4,050 ginklų. Dau-
giausia miestiečiai pridavė policijai
pistoletų arba revolverių.

Maskvoje îvyko Pergalès dienos
paradas

ES ir TVF susitarè dèl skubios
pagalbos fondo

Briuselis, gegužės 10 d. (BNS) –
Europos Sąjunga (ES) ir Tarptautinis
valiutos fondas (TVF) susitarė dėl
maždaug 1 trln. JAV dolerių vertės
skubios pagalbos paketo siekiant
stabilizuoti finansų rinkas ir išspręsti
Graikijos skolų krizę, kuri gali nu-
smukdyti euro kursą ir pakenkti euro
zonos vienybei.

Pagalba, dėl kurios susitarė ES
šalių finansų ministrai, centrinių
bankų vadovai ir TVF savaitgalį
vykusių derybų metu, yra didžiausio
masto per daugiau nei dvejus metus,
nuo tada, kai Didžiojo dvidešimtuko
šalių vadovai skyrė lėšų pasaulio
ekonomikai gelbėti žlugus bankui
,,Lehman Brothers”.

Jungtinių Valstijų federalinis at-
sargų bankas taip pat vėl atidarė
valiutos apsikeitimo su keliais centri-
niais bankais linijas siekiant užtik-
rinti rinkas dėl dolerio likvidumo.
Tuo tarpu Europos centrinis bankas
pranešė pirksiąs valstybių obligacijų
siekdamas nuraminti investuotojus.
Didžiojo septyneto ir Didžiojo dvi-

dešimtuko šalių finansų ministrai jau
pritarė šioms priemonėms.

,,Sukurdamos 750 mlrd. eurų
vertės pagalbos Graikijai ir kitoms
problemų turinčioms šalims fondą
Vokietija ir kitos tvirtesnės Europos
šalys siekia svajonės – bendros Euro-
pos valiutos ir didesnės Europos vie-
nybės, kurios iš tikrųjų nėra”, –
mano Maryland universiteto profeso-
rius Peter Morici.

Skubių priemonių vertė yra ge-
rokai didesnė nei tų, kuriomis ES ir
euro zonos šalys iki šiol siekė nura-
minti rinkas. ES ekonomikos ir pi-
nigų reikalų komisaras Olli Rehn
sakė, kad ,,tokios priemonės rodo,
kad mes ginsime eurą bet kokiomis
priemonėmis”.

Iš beveik 1 trln. JAV dolerių 440
mlrd. eurų sudarys euro zonos šalių
suteikiamos garantijos. Numatoma,
kad TVF skirs 250 mlrd. eurų.
Bendra fondo vertė sudarys 750
mlrd. eurų arba beveik 1 trln. JAV
dolerių.

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

RUSIJA

Rusija iškilmingai atšventė Pergalės prieš fašistinę Vokietiją 65-ąsias metines.
EPA nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
VI ŠV. VELYKŲ SEKMADIENIS

RAMYBĖS DOVANA

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jei kas mane myli, laikysis mano
žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes
pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas
manęs nemyli, mano žodžių nelaiko.
O žodis, kurį girdite, ne mano, bet
Tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš
jums tai pasakiau, būdamas pas jus,
o Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį
mano vardu Tėvas atsiųs, – jis iš-
mokys jus visko ir viską primins, ką
esu jums pasakęs.

Aš jums palieku ramybę, duodu
jums savo ramybę. Ne taip aš ją duo-
du, kaip duoda pasaulis. Tenebūgš-
tauja jūsų širdys ir teneliūdi! Jūs
girdėjote, kaip aš pasakiau: aš iške-
liauju ir vėl grįšiu pas jus! Jei mylė-
tumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš
keliauju pas Tėvą, nes Tėvas už mane
aukštesnis. Ir dabar, prieš įvykstant,
jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada
tai bus įvykę.” (Jn 14, 23-29)

Dieviškoji taika ir ramybė apsi-
reiškia kūrinijoje. Juk mažame ir
dideliame pasaulyje mes matome ne
chaosą, bet – tvarką, rimtį, harmoni-
ją. Dievas sukūrė tvarkingą pasaulį.
Nuodėmė sujaukė žmogaus vidinį
pasaulį. Tačiau pasaulį pasiekė žmo-
gaus atpirkimas: „Garbė Dievui
aukštybėse, o žemėje ramybė jo
mylimiems žmonėms” (Lk 2, 14).
Žmogaus atpirkimas iš nuodėmės
taip pat yra tos dieviškosios taikos
planas. Kūrinija ir atpirkimas mums
pateikia raktą, kad galėtume suprasti
mūsų egzistencijos žemėje prasmę ir
užduotį, kitaip tariant, esame pa-
šaukti nešti ramybę ir taiką. Todėl
Paskutinės vakarienės metu, prieš
įžengdamas į atpirkimo slėpinį, Jėzus
paliko savo mokiniams ramybę: „Aš
jums palieku ramybę, duodu jums sa-
vo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip
duoda pasaulis.”

Ramybė, hebrajiškai „šālôm”,
buvo ir yra įprastas žydų pasisveiki-
nimas. Jėzus irgi kviečia savo moki-
nius taip sveikinti sutiktus žmones:
„Į kuriuos tik namus užeisite, pir-
miausia tarkite: ‘Ramybė šiems na-
mams!’” (Lk 10, 5). Pirminė „šālôm”
reikšmė yra materiali, linkinti kitam
gėrio, saugumo ir apstybės. Bet šis
pasveikinimas tai pat nurodo bend-
rystę su Dievu: „Tepažvelgia Viešpats
į tave maloniai ir tesuteikia ramybę!”
(Sk 6, 26). Todėl galiausiai „šālôm”
įgavo mesijinę ir eschatologinę pras-
mę: „Jo viešpatavimas be ribų, o tai-
ka begalinė” (Iz 9, 6).

Taip „šālôm” susitapatina su iš-
ganymu. Tuo norima pasakyti, jog ra-
mybę, kurios visi taip trokštame,
kažin ar įmanoma pasiekti be Dievo.
Šventasis Raštas kalba apie „Dievo

ramybę” (Fil 4, 7), dar dažniau apie
„ramybės Dievą” (Rom 15, 32). Va-
dinasi, ramybė nurodo ne tik tai, ką
Dievas daro ar duoda, bet taip pat ir
tai, koks yra Dievas. Ramybė yra tai,
kas viešpatauja Dieve. Beveik visos
religijos, egzistavusios Biblijos lai-
kais, pažinojo tik tarpusavyje kariau-
jančias dievybes. Apie tai kalba ba-
biloniečių ir graikų mitai.

Šventajame Rašte aiškiai atsi-
skleidžia visiškas naujumas ir skirtu-
mas, nes kalbama apie Trejybę – to-
bulą vienybės meilę tarp trijų dieviš-
kųjų asmenų. Bažnyčia viename iš
liturginių valandų himnų vadina
Trejybę „ramybės vandenynu”. Ir tai
nėra poetiškas išsireiškimas. Bažny-
čios tėvams ramybė, kaip ir meilė,
yra Dievo vardas. „Laiške efezie-
čiams” Kristus vadinamas „mūsų
sutaikinimu” (2, 14), vadinasi, pats
Kristus ir yra ta ramybės dovana,
kurią jis mums duoda ir kurios mes
trokštame. Šią dovaną jis mums
įteikė dovanodamas savo gyvenimą
ant kryžiaus.

Būtent šią dvasinę ramybę, o ne
pasaulio ramybę Jėzus mums duoda.
Jis kalba ne apie išorinę ramybę, kai
nėra karo ir nesutarimų tarp skir-
tingų žmonių ir tautų. Nors kitais
atvejais jis kalba ir apie šią ramybę,
pavyzdžiui, kai sako: „Palaiminti
taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo
vaikais” (Mt 5, 9). Bet čia, savo kan-
čios išvakarėse, jis kalba apie kitą
ramybę – vidinę, širdies ramybę, kai
žmogus yra taikoje su savimi ir su
Dievu. Tai galima suprasti iš to, kas
kalbama iškart po tų žodžių: „Te-
nebūgštauja jūsų širdis ir teneliūdi!”
Ši ramybė yra esminė, be kurios
neegzistuoja jokia kita ramybė ir tai-
ka. Juk milijardai nešvarių vandens
lašų nepadaro jūros švaria, taip ir
milijardai neramių širdžių nepadaro
žmonijos taikinga.

Po Antrojo pasaulinio karo buvo
išleista knyga „Paskutinieji laiškai iš
Stalingrado”. Tai vokiečių kareivių,
apsuptų Stalingrade, laiškai, išsiųsti
su paskutiniuoju lėktuvu prieš lemia-
mą rusų kariuomenės puolimą, ku-
rioje visi žuvo. Viename iš šių laiškų,
atrastų pasibaigus karui, vienas jau-
nas kareivis rašė savo tėvams: „Ne-
bijau mirti. Mano tikėjimas man tei-
kia šį nuostabų saugumą.”

Iš tiesų, priešnuodis nerimui yra
pasitikėjimas Dievu: „Tegul neišsi-
gąsta jūsų širdys! Tikite Dievą –
tikėkite ir mane!” (Jn 14, 1). Todėl
Mišių pabaigoje, pasikeisdami ramy-
bės palinkėjimu, mes trokštame vie-
nas kitam ne tik gėrio, sveikatos, at-
leidimo, bet taip pat ir Kristaus ra-
mybės, kuri pranoksta bet kokį žino-
jimą (Ef 3, 19). Delfi.lt

Arkivysk. SIGITAS TAMKEVIÇIUS
BR. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM
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Kokias žolelių arbatas gerti?

Aviečių lapų arbata. Geriama
nuo viduriavimų, sergant žarnyno ir
kvėpavimo takų uždegimais, skalau-
jama gerklė sergant angina ir gerklų
uždegimu. 1 valgomą šaukštą džio-
vintų aviečių lapų užplikyti 200 ml
verdančio vandens. Laikyti 30 min.,
vėl pašildyti ir gerti užpilą su medu-
mi. 

Aviečių uogų arbata. Vartoja-
ma nuo peršalimo, slogos, bronchito;
skatina prakaitavimą, mažina tem-
peratūrą, gerina virškinimą. 1 valg.
šaukštas džiovintų aviečių uogų už-
plikomas stikline verdančio vandens;
po 30 min. perkošti. Dar kartą pašil-
dyti ir gerti su medumi.

Baziliko žolės arbata. Vartoja-
ma nuo galvos skausmų, sergant
šlapimo pūslės ir inkstų uždegimu,
lėtiniu gastritu, žarnyno uždegimu.
Arbata skalaujama burna, esant glei-
vinės uždegimui. 1 arbatinis šaukšte-
lis džiovintos baziliko žolės užpila-
mas stikline verdančio vandens. Per
dieną išgerti po 2–3 stiklines tokios
arbatos.

Beržo lapų arbata. Vartojama
esant lėtiniam šlapimo pūslės uždegi-
mui, skrandžio sutrikimams, avita-
minozei. Skatina šlapimo išsiskyrimą
bei prakaitavimą. 1 valg. šaukštas
džiovintų beržo lapų užplikomas stik-
line verdančio vandens. Laikoma
30–40 min, perkošiama. Gerti po 0,5
stiklinės 2–3 kartus per dieną. 

Bruknių lapų arbata. Vartoja-
ma esant reumatui, viduriavimui,
prasidėjus anginai, skalaujama gerk-
lė. Skatina šlapimo išsiskyrimą, vei-
kia antiseptiškai ir sutraukiančiai. 1
arbatinis šaukštelis bruknių lapų už-
plikomas 200 ml verdančio vandens.
Gerti po 0,5 stiklinės 2–4 kartus per

dieną. Kadangi viena bruknių arbata
nėra skani, tai galima pridėti kitų
augalų, pvz., imti 10 g sausų bruknių
lapų ir 20 g juodųjų serbentų ar ža-
liųjų arbatžolių. Sausus bruknių
lapus ir arbatžoles sutrinti į milte-
lius, užpilti 1 litru verdančio van-
dens, leisti prisitraukti 8–10 min.
Nuoviro geriama po 2 stiklines per
dieną.

Čiobrelių arbata. Veikia rami-
nančiai, malšina skausmą. Geriama
nuo nemigos, radikulito, neuralgijų.
1 arbatinį šaukštelį čiobrelių užpilti
stikline verdančio vandens. Kai
atvės, įdėti medaus.

Dilgėlės arbata. Reguliuoja
žarnyno veiklą, tinka gydyti avita-
minozei, mažakraujystei, tulžies pūs-
lės ir kepenų ligoms bei kt. Arbatinį
šaukštelį šviežių dilgėlės lapelių už-
pilti 2 stiklinėmis verdančio vandens,
palaikyti, kol prisitrauks. Perkošti,
gerti po 0,5 stiklinės 2 kartus per
dieną. 

Baltojo dobilo žiedų arbata.
Vartojama nuo kosulio, peršalus, ser-
gant bronchitu ar mažakraujyste. 4
arbatinius šaukštelius sudžiovintų ir
sutrintų dobilo žiedų (galima ir lapų)
užplikyti verdančiu vandeniu. Gerti
po 1/4 stiklinės 3–4 kartus per dieną.

Erškėčių vaisių arbata. Arba-
ta didina atsparumą infekcinėms li-
goms, vartotina sergant aterosklero-
ze, mažakraujyste, nusilpus organiz-
mui. 1 valg. šaukštą erškėtuogių už-
pilti stikline verdančio vandens. Kai
atvės, įdėti medaus. Gerti po 0,5 stik-
linės 3 kartus per dieną prieš valgį. 

Gervuogės lapų arbata. Re-
guliuoja žarnyno veiklą, ramina ner-
vų sistemą, klimakteriniu periodu
mažina silpnumo jausmą. Tinka ska-
lauti burną ir gerklę, taip pat malšin-
ti kosuliui. 1 valg. šaukštą gervuogės
lapų užplikyti stikline verdančio van-
dens, palikti prisitraukti 4 val. Gerti
po 0,5 stiklinės 3–4 kartus per dieną
20–30 min prieš valgį.

Kadagio vaisių arbata. Turi
tulžį valantį, atsikosėjimą lengvinan-
tį poveikį. Nepatartina vartoti ser-
gant nefritais. Susmulkinti 10–12
uogų, užplikyti stikline verdančio
vandens, palaikyti 2 val. Gerti po val-
gomą šaukštą 3–4 kartus per dieną.

Krapų arbata. Gerina apetitą,
virškinimą, skatina pieno, šlapimo iš-
siskyrimą, mažina pilvo pūtimą. 1
valgomą šaukštą krapų sėklų užpilti
stikline vandens, leisti prisitraukti,
perkošti, gerti po 1/3–1/2 stiklinės šil-
tos arbatos.

Nukelta į 11 psl.

Pasakojimas apie vaistažoles
,,Švenčionių vaistažolių” gamykla.

Tęsinys iš gegužės 4 d.
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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

Margumynai

Rašytojas dar sykį (liepos 28) įsi-
tikino, „kiek bendrovei rūpi eilinio
darbininkėlio reikalai. Juk ji galėjo
pranešti iš anksto, kad rugpjūčio
mėnesį nebus darbo”, tuomet nebūtų
išeita atostogų liepą. „Gal likimas
man vėl padeda sėstis prie rašomo-
sios mašinėlės?” – klausia jau žino-
damas atsakymą V. Alantas.

Šešiasdešimt pirmieji išskirtiniai
ir tuo, kad V. Alantas pirmą sykį tu-
rėjo galimybę matyti, kaip JAV pra-
dedamas streikas. Spalio trečiąją,
pusę devynių ryto Fordo darbininkai
išėjo iš fabriko. Iš pirmo žvilgsnio šis
aktas niekuo nesiskyrė nuo kasdienio
išėjimo, pabaigus darbą. Anot rašyto-
jo, daugelis Engine Plant fabriko
darbininkų streiko visai netroško,
pro vartus išėjo net juokaudami, ne-
nusiminę ir nepykdami. Matyt, todėl,
kad tikima, jog unija susitars su kom-
panija ir po kelių dienų streikas baig-
sis.

*
Rašydamas apie tolimą praeitį, V.

Alantas stengiasi surasti kuo daugiau
archyvinės medžiagos. Kaip kartais
nuvilia tai, kas jau užrašyta, ypač įsi-
tikino perskaitęs M. Bernatowičiaus
istorinį romaną Pajauta, Lizdeikos
duktė arba Lietuva XIV metamšimt-
metyje. Šią knygą, sulietuvintą Jono
Montvilos, 1911 metais išleido Chi-
cagoje.

Iš V. Alanto pastabų sau (1960,
lapkričio 16): „Kvailesnės knygos,
rodos, savo gyvenime dar nebūsiu
skaitęs. Nors autorius ir stengiasi
pavaizduoti Lietuvą XIV amžiuje
teigiamomis spalvomis, bet vistiek ji
jam išeina ‘barbariška’, o Lenkija
pasiutusiai ‘kultūringa’. Taip pat su
Jogailos charakteriu. Bernatowičius
sutinka, kad Jogaila nužudė savo
dėdę Kęstutį Krėvos požemiuose, bet
vis tiek lietuviai jį ‘myli’, juo labiau jį
‘myli’ lenkai, o užvis labiausiai auto-
rius ‘myli’ tą savo dėdės žudiką ir
Lietuvos pardaviką.”

*
Vytautas, grįžęs iš darbo fabrike,

prausdamasis duše dainuodavo. „Bus
dar blogiau, jei skųsiesi”, – yra ne
sykį sakęs Irenai. Ir tas optimizmas
visada gelbėjo.

Tačiau ir Alantų namuose buvo
įvairių dienų. Rašytojas ypač per-
gyveno, kai vyresnysis sūnus pranešė
apie sužadėtuves su ukrainiete. Jų
namuose visada buvo kalbama tik
lietuviškai, bendraujama tik su lietu-
viškomis šeimomis ir staiga... Tąkart
tėvas su Algiu kalbėjosi virtuvėje, o
mama ašarojo kambaryje. Tačiau
trijų valandų pokalbis su sūnumi,
kuris visada idealizavo tėvą, didžia-
vosi juo, nieko nepakeitė. Neilgtru-
kus su marčia į Alantų šeimą atėjo ir
anglų kalba.

*
Koks būdavo užimtas, akivaizdu

ir iš to, kad septintajame dešimt-
metyje, pradedant 1961 metais, prie
dienoraščio V. Alantas prisėsdavo vos
kartą per metus. O ir užrašydavo tik
keletą eilučių. 1969 metai išvis

„iškritę”. Tačiau pastarieji jau buvo
pirmieji laisvės metai – laikas, kai
nebereikėjo skubėti į dvokiantį fab-
riką (ne sykį V. Alanto naudoti žo-
džiai).

O kol kas dar tik šešiasdešimt
antrieji. Juos primenančios eilutės
užrašytos rugpjūčio viduryje, sug-
rįžus iš atostogų, kurias praleido
Jono ir Danos Jasinskų vasarnamyje
Ocean City. Rašytojas prisipažįsta,
jog jau kelinti metai neduoda ramy-
bės mintis išleisti savo dramos vei-
kalus. Susidarytų jų nemenkas to-
mas, tačiau leidėjo, kuris tai padary-
tų nemokamai, niekaip nepavyksta
surasti. Mecenatų paieškos kol kas
taip pat neduoda rezultatų. Nepadėjo
net senas pažįstamas J. Bačiūnas, jis
tiesiog atsakė, jog literatūros veikalų
neleidžiąs. O J. Jasinskas kalbą už-
baigė pasakydamas, kad neturįs pi-
nigų. Iš pastarojo bene daugiausia ti-
kėjosi, nes jis ne sykį yra kalbėjęs, jog
Lietuvoje labai mėgęs ir lankęs
teatrą.

Rūpestis veikalais, parašytais
daugiau kaip per dešimt metų, neat-
sitiktinis: V. Alantas įsitikinęs, kad,
atsitikus kokiai bėdai, jo rankraščiais
niekas nepasirūpintų, jie tiesiog
pražūtų.

*
Tai dramaturgo svajonei buvo

lemta išsipildyti 1963 metų pabaigo-
je. V. Alantas ryžosi knygą85 išleisti
savo lėšomis. Sudėjo į ją devynias pje-
ses. Iš keturių šimtų egzempliorių
per trejetą mėnesių apie pusantro
šimto išsiuntinėjo, kaip įpratęs, drau-
gams, bičiuliams, pažįstamiems.
Daugiausia, žinoma, dovanai.

Toje knygoje tilpo beveik visi
Detroite parašyti dramos kūriniai
(išskyrus trijų veiksmų komediją
Žmonos portretas, vėliau pervadintą į
Saulėgrąžų sala, ir eiliuotą penkių
veiksmų tragediją iš Mindaugo laikų;
pastarosios fragmentai spausdinti
Gabijoje (1954) ir Varpuose (2002). 

Į draminę kūrybą V. Alantas
grįžo tik penkiasdešimt pirmaisiais,
po septynerių metų pertraukos.
Grįžo, paskatintas teatro veteranės
Z. Arlauskaitės-Mikšienės, sukūru-
sios Detroite Dramos mėgėjų sam-
būrį. Trūko repertuaro ir V. Alantui
nebuvo kaip atsisakyti.

„Daugumas tų veikalų buvo pa-
rašyti ‘iš reikalo’ ir, žinoma, atsižvel-
giant į ‘scenos reikalavimus’ – vi-
suose veiksmuose tos pačios dekora-
cijos ar bent su mažais pakeitimais”,
– tai ištrauka iš paties V. Alanto
užrašų. Juose taip pat pažymėta, jog
tie veikalai daugiausia buvo patrio-
tinio pobūdžio (Visuomenės veikėjai,
Sąmokslas prieš savuosius, Penkios
minutės prieš dvyliktą, Kyla vėtra
ūkanose) arba „šiaip komedijos”
(Ragučio šaltinėlis, Šiapus uždan-
gos).

Knygos Lietuvių egzodo literatū-
ra 1945-1990 leidėjai suklydo, teigda-
mi, kad V. Alantas parašė vienuolika
scenos veikalų86. 

Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 24

85 V. Alantas. 9 DRAMOS VEIKALAI. – Chicago: Srovės, 1963.
86 LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945–1990. – Chicago: Lituanistikos institu-
tas, 1992. – P. 326-327.87 B. Vaškelis. ŽVILGSNIS IŠ ATOKIAU. – Vilius: Versus
aureus, 2004. – P. 230.
87 B. Vaškelis. ŽVILGSNIS IŠ ATOKIAU. – Vilnius: Versus aureus, 2004. – P. 230.

Atkelta iš 3 psl.
Prokuroro R. Petrausko pareiški-

mai, teismo sprendimas ir riksmai
„mes laimėjome”... Ką gi, eilinį sykį
buvo sukarikatūrintos „drąsos” ir
„doros” sąvokos. Eilinį sykį Jėzų
Kristų bandoma paversti Barabu, o
krikščionybę supaprastinti iki pato-
gios ideologijos. Eilinį sykį įsitiki-
nome, kad demokratinė valstybė nėra
iškovojama kartą ir visiems laikams,
tačiau turi būti puoselėjama kasdien.

P. S. Beje, skaitytojams ir teksto
komentatoriams primenu, kad šis
tekstas veikiau kvietimas susimąs-
tyti, ką reiškia būti krikščionimi ir
gyventi demokratinėje valstybėje, o
ne apie tai, kurioje barikadų pusėje
turėtume stovėti. Esu tvirtai įsiti-
kinęs, jog kiekvieno krikščionio prie-
volė yra tirpdyti pertvaras, griauti
barikadas, o ne jas stiprinti.

Bernardinai.lt

Drąsi ir dora valstybė?

Didžioje Britanijoje gali būti
apmokestintas nesveikas maistas ir
saldinti gėrimai, siekiant kovoti su
nutukimu ir taip pat siekiant už-
pildyti juodąją vyriausybės finansų
skylę, praneša „The Daily Mail”.

Britanijos maisto reikalavimų
agentūra planuoja svarstyti, ar tokie
mokesčiai privers visuomenę valgyti
sveikesnį maistą. Jei šis mokestis bus
įvestas, jis veiks panašiai, kaip mo-
kestis tabakui ir alkoholiui, kuriais
siekiama pakeisti visuomenės įpro-
čius bei surinkti daugiau pinigų biu-
džetui. Tikėtina, kad bus priimtas va-
dinamasis „riebalų mokestis” per-
dirbtam maistui, užkandžiams ir
saldintiems gėrimams. Minėta agen-
tūra įsitikinusi, kad Britanijos gyven-
tojai vartoja per daug sočiųjų riebalų,
ir tai siejama su širdies ir kraujagys-
lių ligomis bei priešlaikine mirtimi.
Spėjama, kad 17,5 proc. PVM gali bū-
ti taikomas taip pat ir riebiam pienui,
sviestui ir sūriui, siekiant paskatinti
žmones vartoti liesesnius produktus.

Šiuo metu maisto produktams PVM
mokestis netaikomas.

,,Riebalų mokesčio” sumanymas
supykdė maisto gamintojus, kurie
teigia, jog visuomenė sukils prieš šį
žingsnį, nes tai per didelė piliečių
globa iš valstybės pusės. Julian Hunt
iš Maisto ir gėrimų federacijos sakė:
„Tai gera tema diskusijai, tačiau toks
regresinis apmokestinimas tik ištuš-
tins vartotojų pinigines.” Jis pridūrė,
kad geresnis šios problemos sprendi-
mas būtų, jei gamintojai savanoriškai
sutiktų pagerinti receptus ir produk-
tus.

Vieno tyrimo išvadose teigiama,
kad dėl „riebalų mokesčio” pasikei-
tus gyventojų mitybos įpročiams,
kasmet būtų galima išvengti apy-
tikriai 3 tūkst. mirčių. Praėjusiais
metais Didžiosios Britanijos medikų
asociacija tik maža taškų persvara
nubalsavo prieš „riebalų mokesčio”
šokoladui įvedimą.

Delfi.lt

Ketinama įvesti nesveiko maisto 
„riebalų mokestį“

Prenumeruokite, pirkite ir skaitykite ,,Draugą”!
www.draugas.org
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Cicero apylinkės metinis
susirinkimas 

EDVARDAS ŠULAITIS

Jeigu neseniai įvykęs JAV LB
Waukegan-Lake County apylinkės
narių susirinkimas sukėlė daug
triukšmo ir ginčų, tai LB Cicero
apylinkės narių susirinkimas, įvykęs
gegužės 2 d., praėjo gana sklandžiai ir
be jokių ginčų. O, be to, čia niekas
nesiveržė į valdybą ir jokių netak-
tiškų išpuolių susirinkime nebuvo.

Pagrindinį pranešimą apie valdy-
bos ir pirmininko darbus padarė pats
pirmininkas Mindaugas Baukus. Jis
kalbėjo: „Maždaug po metų ir vėl
susirinkome apžvelgti valdybos veik-
lą. Valdybą sudaro 9 nariai. Revizijos
komisiją – trys. Per metus turėjome 4
darbo posėdžius ir keletą trumpų
susitikimų.

Valdybos metinę apžvalgą pradė-
siu nuo praėjusio metinio susirinki-
mo, vykusio 2009-ųjų gegužės 3 d.

Gegužės mėnesį valdybos pir mi -
ninkas gavo kvietimą iš Čekijos gen.
konsulato dalyvauti „Europe Day
2009” Čikagos miesto centre. Ruošė -
me JAV LB XIX tarybos rinkimus. Iš
Cicero apylinkės į Tarybą kandidata-
vo Marija Remienė ir Milda Šatienė ir
abi buvo išrinktos. Birželio mėn. su -
rengėme Gedulo ir vilties minėjimą.

Liepą kartu su visu pasauliu
giedodami Lietuvos himną, šventėme
Lietuvos tūkstantmetį.

Šveicarijos UBS Financial Bank
Čikagoje man įteikė banko išleistą
pa saulio žymenų-ordinų knygą. Ka -
dan gi leidinys yra labai vertingas, nu -
sprendžiau jį perduoti LR generalinei
konsulei Skaistei Aniulienei. Knyga
bu vo įteikta banko patalpose, miesto

centre.
Rugsėjo mėn. valdybos pirmi nin -

kas ir keli jos nariai dalyvavo Pa sau -
lio lietuvių centre, Lemont, Vidurio
Vakarų apygardos surengtame ‘Bal ti -
jos kelio’ 20-mečio minėjime. Suruo -
šėme kugelio vaišes lituanistinėms
mo kykloms paremti”.

Savo pranešime pirmininkas
apžvelgė ir kitus valdybos darbus bei
įvykius, vykusius iki š. m. kovo mėne-
sio. Taip pat M. Baukus paminėjo,
kad Creek County iždininkė Maria
Pappas jam įteikė „Award of Exe llen -
ce” apdovanojimą.

Kalbėta ir apie finansus

„Per praėjusius metus turėjome
2, 227.91 dol. pajamų ir 2,226.61 dol.
iš laidų. Iš gautų pajamų atidavėme
duoklę JAV LB Krašto valdybai, rė -
mė me Švie timo tarybą, spaudą,
„Mar gutį II”, davėme auką mūsų
cho  rui ir Lietuvių Operai.

Didelis ir nuoširdus ačiū visiems
bendruomenės nariams už dosnumą
ir kantrybę. Atsiprašome už trūku-
mus, padarytas klaidas ir kitokius
nesklandumus”, – sakė pirmininkas.

Susirinkime kalbėjo iždininkė Vi -
da Kuprytė, kuri pažymėjo, jog pa -
jamų ir išlaidų balansas beveik lygus
(1.30 dol. pelno), bet pridėjus likutį
už 2009 metus šiuo metu kasoje yra
348,81 dol. Tą patvirtino ir Revizijos
ko misijos pranešimą padaręs Min -
daugas Bielskis.

Perskaitytas protokolas ir kt.

Susirinkimo pradžioje valdybos
sek retorė Audronė Bernatavičienė
per skaitė 2009 m. susirinkimo proto -
kolą. Malda prisiminti amžinybėn iš -
keliavę Revizijos komisijos nariai
Ale ksas Šatas ir Algirdas Didžiulis
bei valdybos narys Stasys Berna ta vi -
čius.

Susirinkime perrinktas vienas
valdybos narys. Juo patvirtintas iki
šiol tose pareigose buvęs Algis Kirka.

Klausimų-atsakymų beveik ne -
bu vo. Tik Birutė Zalatorienė paste-
bėjo, kad jei apylinkės valdyba remia
„Draugą” bei „Margutį II”, tai turėtų
tą patį daryti ir su „Amerikos lietu-
viu”, ypač dabar, kai šis leidinys mini
savo 10-ąjį gimtadienį.

Susirinkimas, kuriame dalyvavo
daugiau nei 50 asmenų, buvo baigtas
tradicine daina „Lietuva brangi”.
Beje, prieš susirinkimą atvykusieji
buvo pavaišinti kugeliu, saldumy-
nais, kava ir arbata.

JAV LB Cicero apylinkės valdybos sekretorė Audronė Bernatavičienė skaito
praėjusio susirinkimo protokolą. Šalia jos – apylinkės pirmininkas Mindaugas
Baukus.                                                     Edvardo Šulaičio nuotraukos

LB Cicero apylinkės susirinkime ge-
gužės 2 d.

EGLÈ ZAKARAUSKAITÈ-
PREINE
www.DELFI.lt 

2005 m. vasarą Švedijoje gimęs
Europos lituanistinių mokyklų pro-
jek tas „Draugystės tiltas” šiais me-
tais vėl bus organizuojamas Vo kie ti-
joje. Liepos 2–4 dienomis į Hue ten -
feld miesto Rennhof pilį bei Vasario
16-osios gimnaziją kviečiami Europos
lituanistinių mokyklų mokiniai, jų
tėvai ir mokytojai, lietuvių bendruo -
menių atstovai. Renginio organizato-
riai primena, kad registracija į 2010
m. „Draugystės tiltą” jau prasidėjo.

Pagrindinis sambūrio tikslas –
ap tarti užsienyje gyvenančių lietuvių
vaikų (ir vaikų iš mišrių šeimų) švie -
timo aktualijas, pasidalinti pedago -
ginio darbo patirtimi, kartu spręsti
iš kylančius sunkumus, sustiprinti
ryšius tarp Europos šalių lituanisti -
nių mokyklų. Šių metų „Draugystės
tilto” užsiėmimai ir renginiai bus
skirti Žalgirio mūšio 600-osioms me -
ti nėms paminėti.

Kaip sakė projekto vadovė Dalia
Henke, šių metų sambūrio klausimas
– tautiškumo idėja, kurią bus siekia-
ma perduoti suvaidinant Žalgirio
mūšį. „Kartu su tėvais ir mokytojais
bei bendruomenės nariais žaisdami
‘Žalgirio’ mūšį, kalbėdami apie jį,
vaikai susipažins su labai svarbiu
Lie tuvai istoriniu ir politiniu įvykiu.
Norime, kad vaikai išsivežtų žinią
apie tautiškumą”, – sakė pašnekovė.

„Į užsienį išvažiuojantys gyventi
lietuviai turėtų puoselėti lietuvišku-
mo jausmą ir jį perduoti savo vai -
kams. Lietuviai linkę adaptuotis prie
tos šalies, į kurią išvažiuoja, ir labai
greitai gali tapti anglais, airiais, ar
vokiečiais – tas procesas vyksta sa vai -
me, be didelių komplikacijų”, – sakė
Dalia Henke.

„Pokalbių su tėvais bei mokyto-
jais metu bandysime gvildenti šiuo
me tu valstybės lygiu aptariamos glo -
balios Lietuvos idėją – nesvarbu, kur

lietuvis gyventų, jis turėtų išlikti lie -
tuviu ir tą lietuvybės jausmą perduoti
savo vaikams. Nieko blogo nėra tame
būti vienu metu lietuviu ir anglu,
kaip ir lietuviu ir airiu ar ispanu”, –
kalbėjo pašnekovė.

Renginį organizuoja aktyvūs Vo -
kietijos lietuvių bendruomenės na -
riai, lituanistinių mokyklų pedago -
gai, Vasario 16-osios gimnazijos mo -
kytojai, Vokietijos lietuvių jaunimo
są jungos, kitų šalių Lietuvių Bend -
ruo menių atstovai. „Renginio globė-
jais sutiko būti švietimo ir mokslo
minist ras Gintaras Steponavičius bei
am ba sadorius Vokietijoje Mindaugas
But kus. Konkrečią paramą pasiūlė
Vy tau to Didžiojo universitetas bei
Lie tuvių išeivijos institutas”, – sakė
Da lia Henke.

„Organizatoriai džiaugiasi priva -
čių asmenų parama, mes taip pat ti -
kimės, kad svarbiausiu renginio rė -
mėju taps Užsienio reikalų ministeri-
ja. Žalgirio mūšio pastatymą planuoja
atlikti Gediminas Zujus su savo ko -
manda bei Scenos ir estetikos mokyk-

la”, – kalbėjo pašnekovė.
„Kelionės išlaidas ir dalyvio mo -

kestį, kuris padengs dalyvaujančiųjų
nakvynę bei maitinimą, turi susi mo -
kėti patys dalyviai, kurių antplūdžio
šiais krizės metais nelaukiame. Lau -
kiame dalyvių iš visos Europos, esa -
me pasiruošę priimti apie 200 as me -
nų”, – sakė Dalia Henke.

Sąskrydžio dalyviams prof. Egi -
di jus Aleksandravičius skaitys prane -
šimą ir ves diskusiją tema „Lietu -
vybės ir kalbos puoselėjimas užsienio
lietuvių šeimose”, dalyviai galės susi-
pažinti su Vasario 16-osios gimnazija,
jos mokytojais, pabendrauti su bro -
liais pranciškonais bei pranciško -
niškuoju jaunimu. Organizatoriai ža -
da įvairių pramogų, viena iš jų – ben -
d ra vakaronė prie laužo Rennhof
pilies parke.

Daugiau informacijos apie
„Draugystės tiltą” rasite tinklalapyje
adresu: www.draugystestiltas.eu

Prasidėjo registracija 
lituanistinių mokyklų projektui

Vaikai iš Vokietijos perima ,,Draugystės tilto” vėliavą.
Organizatorių archyvo nuotr.

REMKIME 
DRAUGO FONDÂ –

RÙPINKIMÈS ,,DRAUGU”!

TEL.: 773-585-95000
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A † A
RAPOLAS A. MONTRIMAS

Mirė 2010 m. kovo 10 d., sulaukęs 67 metų, po sunkios operaci-
jos.

Nuo 1992 m. su savo šeima gyveno Fort Myers, Floridoje.
Gimė 1942 m. rugsėjo 21 d., Nevarienuose, Lietuvoje. 1944 m. su

tėvais pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į JAV.
Savo profesinį gyvenimą daugiausiai praleido Abbott Labora-

tories, North Chicago, Illinois. Dalyvavo Lietuvių Bendruomenės
veikloje, 1970–1971 m. buvo išrinktas vicepirmininku Waukegan
apylinkės valdyboje.

Nuliūdę liko: mama Marija Montrimienė, gyvenanti Forth
Myers, žmona Jean, dukra  Susana McNulty su vyru Patrick ir sū-
numis Ian ir Bryan, gyvenantys Skokie, Illinois, anūkai Alexander
Koutny ir Nicholas Koutny, pusseserė Elena Skališienė, giminės
Lietuvoje.

A. a. Rapolas A. buvo sūnus a. a. Rapolo Montrimo, mirusio
2000 m., brolis a. a. Stefanijos Montrimaitės, mirusios 2003 m., a. a.
Randy, mirusio 2005 m. ir  tėvas a. a. Anne, mirusios  2008 m.

Atsisveikinimas ir šv. Mišios įvyko 2010 m. kovo 13 d.,  Church
of the Ascension,  Fort Myers,  Floridoje.

Šeštadienį, gegužės 15 d. 10 val. ryto Šv. Patriko bažnyčioje (se-
noje, baltoje St. Patrick Church, 15000 Wadsworth Road, Wads-
worth, Illinois 60083), bus aukojamos šv. Mišios už a. a. Rapolo A.
Montrimo sielą. Po šv. Mišių jo pelenai bus palaidoti Ascension
Catholic Cemetary, 1920 Buckley Road, Libertyville, Illinois 60048.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Atkelta iš 8 psl.    
Liepos žiedų arbata. Turi

priešuždegiminį, raminantį, skausmą
malšinantį, prakaitavimą skatinantį
poveikį. Mažina temperatūrą, kosulį.
Kasdien šios arbatos gerti nepataria-
ma. Imti 30 g džiovintų liepžiedžių,
užpilti 1 litru verdančio vandens, pa-
likti pritraukti 10–15 min. Kai pra-
vės, gerti su medumi. Be medaus ga-
lima gerti ir karštą arbatą.

Medetkos žiedų arbata. Turi
baktericidinį, tulžį varantį, opas gy-
dantį poveikį. 1 valg. šaukštą medet-
kos žiedų užpilti 1 stikline verdančio
vandens, palikti 1 val. Gerti po 1 val-
gomą šaukštą 3 kartus per dieną.

Mairūno arbata. Vartojama
nuo skrandžio ir žarnyno ligų, lydy-
mų pūtimo, viduriavimo, dieglių. 1
arbatinį šaukštelį  sausos žolės už-
pilti stikline verdančio vandens, leisti
prisitraukti. Gerti po stiklinę 2–3
kartus per dieną.

Melisos žolės užpilas ar nuo-
viras. Gerina apetitą, ramina neu-
ralginius arba reumatinius skaus-
mus, skatina šlapimo ir dujų išsi-
skyrimą. 20 g sausos žolės užpilti 200
ml verdančio vandens, leisti pri-
sitraukti, gerti po 1 valg. šaukštą 3–4
kartus per dieną.

Mėlynių lapų arbata. Turi tul-
žį ir šlapimą varantį bei priešužde-
giminį poveikį. Vartojama sergant
angina, kataru, šlapimo pūslės užde-
gimu, diabetu. Imti 3 valg. šaukštus
mėlynių lapų ir užpilti 1 litru ver-
dančio vandens. Leisti prisitraukti.

Džiovintų mėlynių uogų ar-
bata. Vartojama sergant žarnyno
uždegimu, dispepsija, ateroskleroze,
hipertonija, diabetu. Imti 100 g džio-
vintų uogų, užpilti 1/2 litro vandens
ir virti 10 min. Po to palikyti 1 val.,
perkošti, įpiti citrinos sulčių. Gerti
pašildytą.

Mėlynių uogų nuoviras. Nuo-
viro kompresai vartojami gydant nu-
degimus, pūlingas žaizdas, egzemą.
100 gr. uogų užpilti 1/2 litro vandens,
virinti, kol jo lieka 150–300 g. 

Pipirmėčių arbata. Ramina
nervus, skatina tulžies išsiskyrimą,
reguliuoja žarnyno veiklą, mažina
pilvo pūtimą. Tinka po pirties. Pipir-
mėtės užplikomos verdančiu vande-
niu, leidžiama prisitraukti, perkošia-
ma.

Morkų arbata. Tinka mažiems
vaikams, taip pat sergant mažakrau-
jyste, krūtinės angina. 500 g stambiai
sutarkuotų morkų paskleisti ant
skardos ir padžiovinti iki gražaus
tamsoko atspalvio. 1 arbat. šaukštelis
tokių morkų užplikomas 1 stikline
verdančio vandens, sandariai uždaro-
ma ir leidžiama prisitraukti 8–10
min. Perkošti, pasaldinti ir gerti.

Obuolių žievelių arbata. La-
bai tinka atsigaivinimui. Stiklinė
džiovintų arba šviežių obuolių žie-
velių emaliuotame inde užpilti 1 litru
šalto vandens. Užvirinti, kaitinti
8–10 min. perkošti. Gerti karštą arba
šaltą su citrina, cukrumi ar uogiene.

Petražolės lapų ar šaknų
arbata. Skatina šlapimo išsiskyrimą,
gerina virškinimą. Tinka inkstų ir
šlapimo pūslės ligoms gydyti. Pusė
arbat. šaukštelio smulkiai supjausty-
tų šaknų ar 2 arbat. šaukšteliai lapų
užplikinama stikline verdančio van-
dens. Gerti po 1–2 valg. šaukštus 6
kartus per dieną.

Puplaiškio lapų arbata. Ma-
žina kosulį, gerina apetitą, skatina
tulžies pūslės išsiskyrimą. Tinka ger-
ti peršalus, sergant mažakraujyste. 1
valg. šaukštas žaliavos užpilamas 1

stikline verdančio vandens, po 20
min. perkošti.

Pušies pumpurų arbata. Pa-
lengvina atsikosėjimą, skatina tulžies
ir šlapimo išsiskyrimą. Arbata netin-
ka sergantiems inkstų ligomis. 10 g
pušies pumpurų įberti į termosą,
užplikyti 200 ml verdančio vandens,
leisti prisitraukti. Perkošti ir gerti po
0,5 stiklinės 2–3 kartus per dieną po
valgio.

Pelyno nuoviras. Gerina ape-
titą, virškinimą, veikia tulžį varan-
čiai, švelniai raminančiai ir nuskaus-
minančiai. 1 valgomą šaukštą žolės
užplikyti 2 stiklinėmis verdančio van-
dens, palaikyti 20 min., perkošti.
Gerti po 1/4 stiklinės 30 min. prieš
valgį.

Juodojo serbento uogų nuo-
viras. Skatina prakaito ir šlapimo
išsiskyrimą, tonizuoja širdies ir krau-
jagyslių sistemą. 20 g uogų užplikyti
stikline verdančio vandens, 20–30
min. pavirti, perkošti. Gerti po 1 valg.
šaukštą 3–4 kartus per dieną. 

Juodųjų serbentų uogų vita-
miningasis gėrimas. Imti 2 valg.
šaukštus džiovintų uogų, užpilti 1–2
stiklinėmis vandens, užvirinti, atšal-
džius perkošti. Išgerti per 2–4 kartus
prieš valgį.

Juodųjų serbentų lapų nuo-
viras. Varo šlapimą, skatina prakai-
tavimą. Vertingas kaip vitamino C
šaltinis bei aterosklerozės ir hiper-
tonijos profilaktikai. 25 g susmul-
kintų lapų užplikyti 1/2 litro verdan-
čio vandens. Palaikyti 4–6 val., gerti
1/2–1 stiklinę 4–5 kartus per dieną. 

Šalpusnio lapų užpilas. Var-
tojamas kvėpavimo takų ligoms gy-
dyti, atsikosėjimui palengvinti, pra-
kaitavimui sužadinti, apetitui gerin-
ti. 1 valg. šaukštą lapų užpilti stikline
verdančio vandens, po 30 min. per-
košti. Gerti po 1 valg. šaukštą 3–4
kartus per dieną.

Džiovintų šaltalankio uogų
arbata. Geriama sergant skrandžio
ligomis. 25 g uogų užplikyti 1/2 litro
verdančio vandens. Palaikyti 3 val.,
gerti po 1/2 stiklinės 2–3 kartus per
dieną.

Šilinio viržio žiedynų arbata.
Vartojama sergant kepenų ir tulžies
pūslės ligomis, esant nemigai ir iš-
sekimui. 1 valg. šaukštą viržio užpli-
kyti stikline verdančio vandens. Po
20 min. perkošti. Gerti po 0,5 stik-
linės 4 kartus per dieną.

Viržio arbata su medumi. 30
gr. viržio žiedų užplikyti stikline ver-
dančio vandens, po 20 min. perkošti.
Kai praauš, įdėti medaus.

Žemuogių lapų arbata. Varto-
jama peršalus, nusilpus, sergant ke-
penų, inkstų ir šlapimo pūslės ligo-
mis, mažakraujyste. 20 g sausų lapų
užpilti 200 ml. verdančio vandens,
virinti 5–10 min. Palaikyti 2 val., per-
košti. Gerti po 1 valg. šaukštą 3–4
kartus per dieną.

Iš šviežių ar džiovintų že-
muogių verdama skani, vitami-
ninga arbata. 

Pabaiga.
Paruošė Angelė Kavakienė

Pasakojimas apie vaistažoles

Tyrėjai atrado, kad širdies ligas
greičiausiai sukelia ne cholesterolis, o
kitokie kraujo riebalai, skelbia BBC.
Cambridge universiteto tyrėjai ištyrė
trigliceridus, kuriuos gamina kepe-
nys iš tokių maisto produktų kaip
mėsa ir pieno produktai.

Ištyrus 350 tūkst. žmonių duo-
menis iš 101 anksčiau atlikto tyrimo
paaiškėjo, kad žmonės, kurių kraujy-
je didelis šių riebalų kiekis, labiau
linkę sirgti širdies ligomis. Tačiau ty-
rėjai teigia, kad, norint patvirtinti šią
prielaidą, reikia atlikti daugiau ty-
rimų.

Analizės metu buvo tiriamas spe-

cialus genas, kuris, kaip yra žinoma,
turi įtakos trigliceridų lygiui, praneša
medicinos žurnalas „The Lancet”.
Ankstesnių tyrimų metu taip pat bu-
vo atkreiptas dėmesys į šią problemą,
tačiau nebuvo pateiktos išvados.

Naujausio tyrimo išvadose teigia-
ma, kad asmenims, turintiems geną,
kuris didina triglicerido kiekius, gre-
sia 18 proc. didesnė širdies ligų rizika
nei tiems, kurie šio geno neturi. Ty-
rimui vadovavęs dr. Nadeem Sarwar
sakė, kad šios išvados reiškia, jog
kraujo riebalai gali kažkokiu būdu
sukelti širdies ligas.

Delfi.lt

Margumynai

Širdies ligas greičiausiai sukelia 
kraujo riebalai

Bendradraugei
A † A

MARYTEI NEINIENEI

mirus, dukroms BIRUTEI ir VIDAI (RAIMUNDUI), sū-
nui ROMUI, seseriai ONAI, anūkams, proanūkiams ir
artimiesiems, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Union Pier lietuvių draugija

Kolegei
A † A

IRENAI MARKUTEI-LEVICKIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame giminaitėms RAMU-
NEI ir VIOLETAI, artimiesiems ir draugams bei
kartu liūdime netekę dar vienos kolegės.

Buvę Pabaltijo universiteto auklėtiniai



12                          DRAUGAS, 2010 m. gegužės 11 d., antradienis

�William Ferris choras gegužės 16
d., sekmadienį, 3 val. p. p. Rockefeller
Memorial Chapel, 59tn ir S. Woodlawn
Ave., san k ryža, Chicago atliks koncertą
„Baltic Blast”. Bilietų tei rautis tel.: 773-
325-2000. Daugiau in for  macijos tinkla-
lapyje: www.williamferrischorale.org

�Teatro sambūris ,,Žaltvykslė”
gegužės 15 d. 6 val. v. kviečia į prem-
jerą – Balio Sruogos 2 dalių komediją
,,Dobilėlis penkialapis”. Režisierė
Ilona Čiapaitė. Spektaklis vyks Jau -
nimo centre, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636. Auka – 15 dol.

�Kviečiame visas Lietuvos Duk -
terų draugijos nares  ir plačiąją lietu-
višką visuomenę į Draugijos rengia -
mą visuotinį narių susirinkimą, kuris
įvyks gegužės 16 d. 12:30 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centre, Lemont. Ap -
žvelgsime mūsų veiklą, tolimesnius
ateities planus, pasidalinsime min -
timis, išklausysime patarimus. Kvie -
čia me visus kuo gausiau dalyvauti. 

�Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre gegužės 21 d. 7:30 val. v. atida -
roma paroda ,,Lietuviškas sezonas”.
Parodos atidaryme dalyvaus parodos
sudarytoja Vilniaus ,,Arkos” galerijos
direktorė Dovilė Tomkutė.  

�Jaunimo centro (JC) Moterų
klu bo geriausios šeimininkės kviečia
į JC kavinę gegužės 23 d., sek ma die -
nį, tuoj po 10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų
jėzuitų koplyčioje. 

�JAV Lietuvių Bendruomenės Vi  -
durio Vakarų apygardos suvažiavi-
mas įvyks gegužės 29 d. Pasaulio lie -
tuvių centre, 14911 127th St., Le -
mont. Registracija prasidės 11:30 val.
r. Suvažiavimo pradžia  12:30 val. p.p.

�JAV LB Vidurio Vakarų apy -
garda kviečia vykti autobusu į Dainų
šventę, kuri vyks  Toronte, Canada,
liepos 4 d. Iš Čikagos išvyksime liepos
2 d., penktadienį. Šeštadienį numa to -
ma ekskursija po Toronto miestą.
Grįžtame liepos 5 d., pirmadienį. Už -
sirašyti galite paskambinę tel.: 708-
974-0591 (Irena Vilimienė).

�Boston lituanistinė mokykla
šiais metais švenčia 60 metų sukaktį!
Ta proga maloniai kviečiame Jus į ek -
skursiją po Isabella Stewart Gard ner
muziejų, 280 The Fenway, Bos ton,
MA. Savo dalyvavimu paremsite mo -
kyklą. Ekskursijas dviem kalbom ves
mo kytoja Milda Ri chard son. Eks -
kursijos vyks gegu žės 15 d. 11 val. r.
ir 1 val. p. p. Kaina – 50 dol. Dau giau
in formacijos ra site tinklalapyje www.
blsm.org

�Kviečiame į choro ,,Laisvė” pa -
va  sa rinį koncertą ,,Daug daug dai ne -
lių”, kuris įvyks  gegužės 23 d. 2 val.
p. p. Lietuvių namuose (Phi la del phia,
PA). Koncerte dalyvaus V. Krė vės li -
tuanistinės mo kyklos choras ,,Krė -
viu   kai”, smui kininkas iš Boston Mar -
tynas Švėgžda von Bekker. Vyks pa-
roda apie pirmuosius Texas valstijos
imigrantus iš Lietuvos. Bilieto kaina
– 15 dol., vaikams iki 16 metų – ne-
mokamai. 

�Gegužės 29 d., 7:30 val. v. klubo
salėje kultūros būrelis rengia kon-
certą, kurio programą atliks St. Pe -
tersburg Opera nariai. Su St. Peters -
burg Opera Company  birželio 4–6
dienomis Palladium teatre sta toma
opera ,,Carmen” supažin dins St. Pe -
tersburg Opera muzikinis direktorius
Mark Sforzini ir šios operos  režisie -
rius Dean Anthony. Vietas prie stalų
arba stalą (10 asm.) galite užsisakyti
pas Angelę Karnienę tel.: 727-347-
3717 arba pas Danutę Mažeikienę
tel.: 727-367-6306. Įėjimo auka – 10
dol. (studentams – 7 dol.).

�JAV LB San Francisco  apy lin -
kės valdyba (Sflithuanians.com) kvie -
čia visus į lietuvių, latvių ir estų ge -
guži nę – sporto dieną, kuri vyks sek -
madienį, birželio 20 d., nuo 10 val. r.
iki 6 val. v. San Pablo Dam parke,
7301 San Pab lo Dam Rd., El So b -
rante. Įėjimas ne mokamas. Mo kestis
mašinų aikšte lėje – 6.50 dol. Kaip nu -
važiuoti iki parko sužinosite tinkla -
lapyje www.norcalfishing.com

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Vytautas Kaminskas (kairėje) pro-
fesoriui kun. Kęstučiui Trimakui 2005 m. įteikia padėkos raštą.

Kun. Kęstutis A. Trimakas 
kviečia visus į Padėkos šventę 

(80 gyvenimo metų, 50 metų kunigystės tarnybos, 
50 metų akademinio darbo)

Padėkos Mišios – 9 val. r. Šv. Antano šventovėje 
(15 St. ir 50 Ave. gatvių sankryža, Cicero)

Akademinė ir meninė programa, 
Garbės daktaro regalijų įteikimas – 11 val. r.,

Vaišės – 12 val. p. p.
Willowbrook Ballroom salėje 

(8900 S. Archer Rd., Willow Springs)
Auka  25 dol. asmeniui. 

Čekius rašyti: American Lithuanian Catholic Federation. 
Kreiptis į dr. Romą Kuprienę tel.: 708-447-9319

Lietuviškos radijo valandėlės ,,Ecos de Lituania” kolektyvas (nuotraukoje)
praneša, kad nuo gegužės 9 d., pradėjo naują radijo sezoną. Tai vienintelė
lietuviška radijo valandėlė visoje Pietų Amerikoje, Čikagoje girdima nuo 5
val. p. p. iki 7 val. v. 98.1 FM banga.

Norintys ją girdėti apsilankykite tinklalapyje  www.ecosdelituania. com. ar
ir sužinosite, kaip naudotis šia radijo stotimi. 

Sveikinimus, linkėjimus, informaciją ir prašymus siųskite el. paštu: ecos-
delituania@yahoo.com.ar arba tel.: +54 221 464 3940.

,,Ecos de Lituania” info

Spaudos apñvalga

,,Ateitis”
Pasirodė antrasis 2010 metų

,,Ateities” žurnalo numeris. Di -
džiausia naujovė – spalvos. Žurnalas
jau anksčiau džiugino gražiu maketu
ir spalvingais viršeliais, tačiau šįsyk,
mus pasiekė visas spalvotas žurna -
las. Naujame žurnale sau įdomių
straipsnių atras tiek jaunas, tiek se -
nas. 

,,Prieš šimtą metų... Kas šian -
dien gali atsekti, iš kurio grumsto ar
akmenio išriedėjo skaidrus lašas, pa -
mažu tapęs šaltiniu, srauniu upe liu
ir pagaliau upe?.. Jau šimtmečio
upe”, – skaitome redakcijos žodyje.
Taip taip, ateitininkijai – 100 metų.
Ir daugelis straipsnių šiame numery-
je paskirta didiesiems ateitininkijos
puoselėtojams. Skaitytojas su įdomu-
mu skaitys apie Palaimintąjį Jurgį
Matulaitį, apie jo vieną iš žymiausių
mokinių – Vladą Jurgutį, kunigą, fi -
nansininką, ekonomistą, politiką,
istoriką, kurio darbai visada aktua -
lūs tautai ir valstybei. Tai jis su ben -
d raminčiais ėmė organizuoti ateiti -
ninkus.

Besidomintiems ateitininkijos
istorija, manau, įdomu bus paskaityti
Prano Dovydaičio straipsnį apie Lie -
tuvos studentijos ir moksleivijos ke -
lio išsiskyrimą, o 51 psl. galėsite dau-
giau sužinoti apie parodą, skirtą lie -
tuviško žurnalo jaunimui ,,Auš ri nė”
100-mečiui. 

Kas be ko, čia gyvenančius ir dar
prisimenančius poetą Kazį Bradūną
sudomins Dainiaus Kazlausko ra ši -
nys ,,Jį vadinome Tėvuku”. 

Nemažai vietos skiriama žurnale
dabartinei ateitininkijos veiklai ir
jaunųjų ateitininkų kūrybiniams

darbams: ,,Jaunoji karta provincijoje
– kultūrinė mįslė?”; ,,Visur įdomu,
bet namie maloniausia”; ,,Vis dar
ieškau savęs”.

Besidomintys psichologija su įdo-
mumu paskaitys doc. Aistės Diržytės
straipsnį ,,Ką daryti, kad mane my -
lėtų?”, o mėgstantys keliauti – Eglės
Šimkevičiūtės ,,Jela! Jela!” ir prisi-
minimus iš piligriminės kelionės
,,Lurdas – Fatima”.

Ramunė Kubiliūtė žurnale dali-
jasi ,,Šiaurės Amerikos ateitininkų
veiklos nuotrupomis”, o Martynas
Pilkis kelia praėjusį rudenį vykusio
studentų ateitininkų suvažiavimo
problemas.

Visų straipsnių neįmanoma iš -
vardinti. Tad kviečiu skaitytojus
paimti į rankas šį spalvingą numerį
ir neabejoju – visi rasite temų, kurios
jus su domins.

Paruošė L. A.

Brighton Park Lietuvių Bend ruo menė, parapijos bažnyčios
choras, Dariaus ir Girėno organizacinis ko mi tetas ir Panevėžiečių
klubas ge gu žės 16 d., sekma dienį, 11 val. p. p. po šv. Mišių Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje visus kviečia į gegužinę. Kavinėje
bus rodomas filmas apie Kovo 11-osios minėjimą Midway oro uoste. Jūsų
laukia skanūs pietūs ir šokiai. Gros A. Barniškio ansamblis. Įė jimas – 5 dol.
Daugiau informacijos gauti ir stalus užsisakyti galite pa skambinę tel.: 708-
703-7114 (Vilija Vakarytė) arba tel.: 773-627-2137 (Algi mantas Barniškis).


