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•Telkiniuose. Radijo klu-
bo metinis susirinkimas
LA. 1000 metų Lietuvai,
1,000 dol. lietuvybei –
Palm Beach, FL (p. 2)
•Juknevičienė apie
rinkimus į EP (p. 3, 9)
•LR Seimo ir PLB komi-
sijos derlius (p. 4)
•Komentaras. Laikraštis
yra laikraštis (p. 5)
•Knyga ,,Draugo” 100-
mečiui (p. 5)
•Šeimininkės patarimai
(p. 8)
•Atsiminimai (34) (p. 9)
•Savaitgalis Holland, MI
(p. 10)

Užsienio verslininkai raginami investuoti Lietuvoje

Už komunizmo ir fašizmo neigimâ – baudžiamoji atsakomybè

Prezidentas dalyvavo tarptautinės konferencijos „The World Forum for Direct Investment 2009” svečių priėmime.
President.lt nuotr.

Vilnius, birželio 10 d. (BNS) –
Ministrų kabinetas nutarė prie Vy-
riausybės veikiančio Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departamentoveik-
los sritis išdalinti Kultūros ministe-
rijai (KM), Švietimo ir mokslo minis-
terijai (ŠMM) ir Užsienio reikalų mi-
nisterijai (URM), o Lietuvių grįžimo
į Tėvynę informacijos centrą pertvar-
kius prijungti prie URM.

Šie sprendimai turi būti įgy-
vendinti nuo 2010 m. sausio 1 die-
nos. Numatyta 9 etatus perduoti
URM, 8 – KM, 1 – ŠMM. Tam dar
reikės priimti atitinkamus teisės ak-
tus.

Posėdyje švietimo ir mokslo mi-
nistras Gintaras Steponavičius kėlė
klausimą, kad etatai neatitinka per-
duodamų darbų kiekio, tačiau nutar-
ta prie šito klausimo grįžti ateityje.

Vyriausybė taip pat pritarė Tei-
singumo ministerijos (TM) siūlymui
pakeisti Lietuvos archyvų departa-
mento prie Vyriausybės statusą iš
Vyriausybės įstaigos į įstaigą prie
Teisingumo ministerijos ir centrali-
zuoti valstybės archyvų sistemos val-
dymą.

Dabartinės Lietuvos archyvų de-
partamento struktūros pokyčius pa-
skatino Valstybės valdymo tobulini-
mo komisijos (Saulėlydžio komisijos)
išvados.

Pertvarkant Lietuvos archyvų
departamentą ir jam pavaldžias įs-
taigas tikimasi ne mažiau kaip 10
proc. sumažinti pareigybių skaičių,
atitinkamai sumažinant ir tam ski-
riamas biudžeto lėšas.

Vilnius, birželio 10 d. (BNS) –
Už viešą komunizmo ir fašizmo nei-
gimą bei paramą šiems režimams tu-
rėtų būti taikoma baudžiamoji atsa-
komybė.

Tai numatoma Baudžiamojo ko-
dekso (BK) pataisų projekte, kuriam
Seimas pritarė po pateikimo. BK pa-
taisas parengė Seimo Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokratų
(TS-LKD) frakcijos nariai Paulius

Saudargas ir Petras Luomanas.
Jie siūlo, kad bauda arba laisvės

apribojimu, arba suėmimu, arba lais-
vės atėmimu iki 3 metų būtų bau-
džiami asmenys, kurie viešais pareiš-
kimais žodžiu, raštu, panaudojant vi-
suomenės informavimo ar elektro-
ninių ryšių priemones, ar kitokiu bū-
du propagavo, neigė, menkino ar pa-
teisino komunizmo ar fašizmo vyk-
dytą genocidą ir kitus komunizmo ar

fašizmo vykdytus nusikaltimus.
Už viešą Lietuvos piliečių, Lais-

vės kovų sąjūdžio dalyvių-karių sava-
norių, 1944–1953 m. organizuotai
ginklu kovojusių prieš sovietinę oku-
paciją, šmeižimą siūloma bausti bau-
da arba laisvės apribojimu, arba lais-
vės atėmimu iki 3 metų.

Anot projekto autorių, daugelyje
Europos Sąjungos valstybių baudžia-
muosiuose Nukelta į 6 psl.

Valdovû rùmû atidarymas – liepos 6-âjâ

Vilnius, birželio 9 d. (ELTA) –
Lietuva į ekonominio augimo kelią,
artėjimą prie ES ekonominio išsivys-
tymo lygio sugrįš tik tada, kai šalyje

bus kuo daugiau norinčių dirbti ir in-
vestuoti verslininkų, pabrėžė Lietu-
vos Respublikos prezidentas Valdas
Adamkus, dalyvavęs tarptautinės

konferencijos ,,The World Forum for
Direct Investment 2009” svečių priė-
mime.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, birželio 10 d. ((BNS) –
Nors Valdovų rūmai atidaromi jau
liepos 6-ąją, jų atstatymo darbų pa-
baigos dar nematyti. Pasak Lietuvos
pilių direkcijos vadovo Sauliaus And-
rašiūno, kitais metais Vyriausybė tu-
rėtų skirti dar 44 mln. litų, kad būtų
baigti du trečdaliai atstatymo darbų.

Tai paaiškėjo per Seimo Švieti-
mo, mokslo ir kultūros komiteto po-
sėdį aplankant Valdovų rūmus. Kaip
teigė Lietuvos pilių direkcijos vado-
vas, nuo 1994 m. Valdovų rūmams
jau išleisti 204 mln. litų. Kiek jų dar
reikės, jis nesiryžo spėlioti.

Valdovų rūmų direktorius Vydas
Dolinskas sakė, kad visos rūmų eks-
pozicijos buvo parengtos liepos 6 d.
iškilmėms. Dėl statybos darbų paro-
dos ir kai kurios ekspozicijos bus ro-
domos liepos 6–22 d., tuomet, kai rū-
mai bus atverti lankytojams, bei Lie-
tuvos nacionaliniame muziejuje.

Valdovų rūmų atidarymo metu
juos aplankys garbūs užsienio svečiai
– Danijos, Švedijos ir Norvegijos ka-
rališkosios šeimos, Latvijos, Estijos,
Lenkijos, Ukrainos prezidentai, Vo-

kietijos ir Rusijos atstovai, Kardinolų
kolegijos dekanas Angelo Sodano,
atstovausiantis popiežių.

Prieš 200 metų nugriauti Vilniaus že-
mutinės pilies Valdovų rūmai atkuria-
mi virš atkastų rūmų liekanų. Eltos nuotr.

Pertvarkomas Tautiniû
mažumû ir išeivijos

departamentas
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Redakcijos žodis

Nors internetiniame dien-
raštyje Alfa.lt pasirodęs J. Važ-
gauskaitės straipsnis ,,Lietuviai
nekenčia homoseksualų, šalinasi
romų ir muša vaikus” jau iš tolo
kvepia prasta žurnalistika, jame
pateikiami Lietuvos Lygių gali-
mybių ir etninių tyrimų centro
duomenys verčia suklusti. Nega-
li nejaudinti Centro pateiktos iš-
vados, jog 3/4 lietuvių, kurie ma-
nė, kad jų teisės pažeistos, nie-
kur nesikreipė; kad moterų ir vy-
rų atlygis už darbą svyruoja 24
proc. vyrų naudai; kad vienišos
motinos smerkiamos; kad vis dau-
giau vaikų mušami; kad psichi-
nę negalią turinčių asmenų bijo-
ma, jie nepriimami dirbti; kad vis
dažniau nuo lietuvių nukenčia
užsieniečiai. Žinia, kad į naujus
lietuvius emigrantus žiūrima tik
kaip į ekonominius imigrantus.
Retas pagalvoja, jog tarp jų yra
nemažai tokių, kurie išvažiavo
svetur ne pinigų, bet pagarbos,
saugumo ir lygybės ieškoti.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Radijo klubo metinis susirinkimas

1000 metų Lietuvai, 1,000 dolerių lietuvybei

REGINA GASPARONIENÈ

Los Angeles radijo klubo metinis
susirinkimas įvyko š. m. balandžio 19
dieną. Prieš susirinkimo atidarymą
buvo pakviesta parapijos komiteto
atstovė Jūratė Venckienė sukalbėti
maldelę. Po maldos buvo tylos minu-
te pagerbti ir paminėti iškeliavę am-
žinybėn radijo darbų rėmėjai: a. a.
prel. Jonas Kučingis, Gražutė Siru-
tienė, Antanas Mažeika, Rūta Ane-
lauskienė, Jonas Gricius, Kęstas Pa-
žemėnas, Filomena Galdikienė, Pet-
ras Gauronskas. Valdybos pirmininkė
Genovaitė Plukienė pagarsino dieno-
tvarkę, kuri buvo priimta be pataisų.
Savo kalboje ji apžvelgė radijo pra-
nešėjų darbą, patvirtinusi, kad per
ataskaitinį laikotarpį laidos, išskyrus
vieną šeštadienį buvo padaromos
laiku. Valdyba tarėsi keliuose posė-
džiuose, ypač, kai buvo ruošiamas ru-
dens pokylis. Savo pranešime pirmi-
ninkė gerai įvertino iždininkės Ne-
myros Enck darbą, redaktorių susik-
lausymą ir lankstų darbų pasikeitimo
kalendorių. Praeitų 2008 metų susi-
rinkimo protokolą perskaitė sekre-
torė Lina Dargytė. Iždininkės Nemy-
ros ataskaita parodo, kad per metus
klubas veikė pelningai. Įvertinant
visos šalies ekonominę padėtį, klubą

reikia pagirti už puikų darbą. Revi-
zijos komisijos ataskaitą perskaitė
Nijolė Vitkauskaitė, atskirai pami-
nėjusi tvarkingą Nemyros knygų tvar-
kymą. Pasisakymuose kalbėjo Janina
Mikolajūnienė, Emilija Mikalonienė
ir šių eilučių autorė. Kaip seniai dir-
banti radijuje, pažymėjau, kad praeiti
metai mūsų visuomenėje buvo įvai-
rūs ir kartu sunkūs. Los Angeles vi-
suomenė turi didžiuotis dėl gražiai
suruoštų dviejų švenčių – Šiluvos Ma-
rijos jubiliejaus ir XIII Lietuvių šokių
šventės. Šiemet sukanka keturiasde-
šimt metų nuo Lietuviškos valandė-
lės įkūrimo – 1969 m. vasario mėn. 16
d. Šiame radijuje veikė daug garbin-
gų, atsidavusių žmonių, kurie ne tik
dirbo, bet ir aukojo, kad radijas ga-
lėtų išsilaikyti. Tai: Stasė Pautienie-
nė, Vytautas Šeštokas, Vladas Gilys,
Vladas Bakūnas, Feliksas Bajelis,
Kleva Vidžiūnienė, Juozas Mitkus,
Juozas Dženkaitis, Rolandas Ragaus-
kas, Genovaitė Plukienė, ilgiausiai
dirbęs Paulius Jasiukonis bei kiti.

Po pasisakymų darbą pradėjo
balsavimo mandatinė komisija, kurią
sudarė Vytautas Čekanauskas, Dalilė
Polikaitienė ir Janina Mikolajūnienė.
Po labai triukšmingų ir linksmų rin-
kimų, revizijos komisijos pirmininkas
Čekanauskas paskelbė išrinktą devy-

nių narių į valdybą pavardes. Tai:
Genovaitė Plukienė, Lina Dargytė,
Nemyra Enck, Gražina Grinkevičie-
nė, Kęstutis Reivydas, Vitalis Lem-
bertas, Nijolė Kajotienė ir naujai iš-
rinktos Ona Katilienė ir Regina Gas-
paronienė. Kol klubo nariai vaišinosi
skanumynais, naujos sudėties valdy-
ba pasiskirstė pareigomis. Pirminin-
kei Plukienei padės Lembertas. Kiti
nariai pasirinko, ką ir kaip veiks. Po
linksmos susirinkimo pabaigos, Vil-
mantas Šulnius pristatė jauną lietuvį
Andradę Hokšilą, kuris yra muzikan-
tas, menininkas, kinematografas ir
prisiekęs keliautojas. Išklausę ir pa-
ploję jam už koncertą, pažiūrėjome jo
sukurtą filmą apie lietuvį kunigą
Hermaną Šulcą, misionierių Afrikoje.
Buvome sujaudinti kunigo įsiparei-
gojimu padėti kenčiantiems ir alks-
tantiems. Šis filmas yra jautrus pa-
sakojimas apie Ruandoje vykusias
žudynes ir lietuvio kunigo pastangas
gelbėti vaikus. Filme veikiantis as-
muo kun. H. Šulcas, Klaipėdos lietu-
vis, penkerių metų išvežtas į Vokie-
tiją, gerų žmonių išgelbėtas ir išsau-
gotas, baigė Vasario 16-os gimnaziją
ir tapo misionieriumi. Būtų tikslinga
šį filmą parodyti dar kartą mūsų
visuomenei.

Tūkstantis metų Lietuvai – tūks-
tantis dolerių lietuvybei – tiek su-
rinktų lėšų lietuvybei paremti buvo
įteikta gegužės 16 d. Palm Beach, FL,
LR garbės konsulate įvykusiose li-
tuanistinės mokyklos metų užbaigtu-
vėse „Paskutinis skambutis”.

Į puošnias konsulato patalpas
susirinko vaikučiai, mokytojai, tėve-
liai ir svečiai. Visą programą įdomiai
vedė mokyklos direktorė Jūratė Bar-
kauskaitė-Meister. Ji, sveikindama
visus apsilankiusius, dėkojo tėvams
ir mokytojams už gražų bendradar-
biavimą, informavo apie mokyklos
reikalus. Šiemet mokyklą lankė 8
vaikučiai ir šeši suaugę – mišrių šei-
mų sutuoktiniai, norintys išmokti
lietuvių kalbą.

Speciali padėka buvo išreikšta
gimnazijos mokytojai Rūtai Gustai-
tytei-Bronušienei už suorganizavimą
ir mokytojavimą suaugusių klasei.

Ekonominiai sunkumai ir pasi-
keitusi mokyklos vadovybė šiemet
neigiamai paveikė ir mokyklėlę. Ta-
čiau pasišventusių mokytojų ir rū-
pestingų tėvelių dėka, jau susidarė
nauja pirmaskyrių klasė kitiems
mokslo metams, jau entuziastingai
planuojamos programos.

Mokslo metų užbaigtuvės buvo
atšvęstos kartu su motinos ir tėvelių
diena. Buvo įteikti mokslo pažymėji-
mai ir pasveikinimai. Vaikučiai Teo-
doras Bubulis, Monika Prosniak,
Nojus Baniota, Dorotėja Bubulytė,
Tadas Račkauskas garsiai ir aiškiai
deklamavo savo mamytėms eilėraš-
čius ir padovanojo savo rankelėm
paišytus marškinėlius. Mokyklos dar-
buotojai Jolita Dromantaitė, Renata
Armalaitė ir Šarūnas Račkauskas
taip pat deklamavo eilėraščius moti-
nai, tuo parodydami, kad meilė tė-
vams nesibaigia su vaikyste.

Baigus programą, dr. Andrea Zo-
tovaitė įteikė „šimtininkų-rėmėjų”
1,000 dol. mokyklėlei paremti su lin-
kėjimais, kad niekad nemirtų lietu-
vybė, kad skambėtų lietuvių kalba, kad
per amžius gyvuotų laisva Lietuva.

Mokyklai aukojo: LR garbės kon-
sulas Palm Beach, FL, Stanley Balze-
kas, Jr., Lietuvių kultūros muziejus
Floridoje, dr. Antanas ir Aldona Lips-
kiai, Rūta Gustaitytė-Bronusas, Vy-
tautas ir Silvia Daugirdai, dr. Henri-
kas ir Alicija Soliai, Vytautas Oniū-
nas, dr. Vanda Majauskienė ir Dan-
guolė, Vytautas ir Bronė Pauliai, dr. An-
drea Zotovas ir Rimgailė Zotovienė.

Po programos buvo vaišės ir
šventiškas pabendravimas.

O, kaip būtų gera Lietuvai, jei
kiekvienas lietuvis, kur jis begyven-
tų, pagalvotų, ką jis gero gali pa-
dovanoti savo Tėvynei tūkstantme-
tinių vardinių proga.

Palm Beach, FL lituanistinės mokyklėlės mokiniai ir mokytojai. Iš kairės (vaikučiai): Monika Prosniak, Nojus Beniota,
Dorotėja Bubulytė, Teodoras Bubulis, Tadas Račkauskas. II eilė: mok. Jūratė Barkauskaitė-Meister, mok. Renata Ar-
malaitė, mok. Rūta Gustaitytė-Bronušienė, mok. Šarūnas Račkauskas ir Venesa Račkauskienė.
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Vilties dėmuo reikalauja
europolitikų dėmesio

EDMUNDAS SIMANAITIS

Reikia tikėtis, kad naujieji Lietuvos atstovai Europos Parlamente
bus aktyvesni sprendžiant teisingumo atkūrimo Europoje bylą.
Jau nesame balsas šaukiantis tyruose. Štai Horst Moeller („Der

rote Holocaust und die Deutschen...” Muenchen, 1999) rašo: „Antrąjį pa-
saulinį karą reikia suprasti kaip nacionalsocializmo ir komunizmo susi-
rėmimą. (...) Po 1945 metų einantis laikas suvoktinas kaip laikas, kuriame
Vakarų ir Rytų blokų kolektyvinė sąmonė iš esmės skiriasi. Tai naujas
požiūris (...) komunizmą pripažinti buvus kriminaline valdymo sistema,
kaip ir nacionalsocializmą.”

Dviejų totalitarinių režimų diktatoriams Stalinui ir Hitleriui 1939 m.
rugpjūtį susitarus pasidalinti Rytų Europos nepriklausomų valstybių že-
mes, Trečiojo Vokietijos Reicho vermachtas ir SSRS Raudonoji armija už-
puolė Lenkiją ir okupavo jos teritoriją, skrupulingai laikydamiesi sutartos
skiriamosios linijos. Tai buvo ketvirtasis Lenkijos valstybės padalijimas.
Sovietai okupuotoje Lenkijos dalyje 1940 m. surengė tris planinio genoci-
do akcijas – masinius trėmimus. Tokia buvo „socializmo-komunizmo sta-
tybos” pradžia.

Sovietams nepavyko iki galo įgyvendinti Stalino-Hitlerio suokalbio
numatyto plano – Suomija ryžtingai pasipriešino ginklu. Vakarų demok-
ratinių šalių visuomenėje kilo galingos pasipiktinimo ir agresijos smerki-
mo bangos. Visa tai privertė Kremlių sustabdyti karo veiksmus, tačiau ag-
resija nebuvo nutraukta. Besarabija, Šiaurės Bukovina, Lietuva, Latvija ir
Estija buvo „taikiai” okupuotos. Šių užgrobtų valstybių gyventojai patyrė
itin žiaurią ir skaudžią masinę tremtį, kuri laikytina ketvirtąja masinio
pavergtų tautų gyventojų genocido akcija, įvykdyta 1941 m. iki agresorių
tarpusavio susirėmimo.

Tų pačių metų gegužės 22 d. buvo tremiami gyventojai iš anksčiau
Lenkijai priklausiusios Vakarų Ukrainos dalies. Birželio 12 d. naktį buvo
gaudomi ir vežami Besarabijos ir Bukovinos žmonės, o birželio 14 d. rau-
donasis siaubas siautėjo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, sukeldamas ne tik
pasibaisėjimą okupanto nusikaltimais, bet ir žadindamas pilietinės visuo-
menės natūralų savigynos ir pasipriešinimo smurtui jausmus.

Sovietinis NKGB savo ataskaitose iš okupuotų šalių tremiamus gy-
ventojus, didžiąja dalimi šviesuomenę, įvardijo kaip „socialiai svetimą ele-
mentą” ir „liaudies priešus”. Šiai kategorijai buvo priskiriami valstybės
tarnautojai, politinių partijų ir visuomeninių organizacijų veikėjai, moky-
tojai, karininkai, šauliai, policininkai, verslininkai, ūkininkai, o drauge ir
jų šeimų nariai, neišskiriant nė vaikų, kūdikių, neįgalių senelių.

Stalino ir Hitlerio suokalbis, davęs pradžią Antrajam pasauliniam ka-
rui, įspaudė Lietuvos birželio kalendoriuje dvi skaudžias dienas: 14-ąją –
Gedulo ir vilties dieną, ir birželio 23-ąją – Birželio sukilimo dieną. Minint
pirmąją reikia pabrėžti antrąjį dėmenį – viltį. Labai pageidautina, kad
Europos parlamentarai perskaitytų pirmąjį šio straipsnio sakinį. Tai ne
mano prašymas, o gerokai pavėlavusios Lietuvos Respublikos politikų pa-
reigos priminimas.

Savo ruožtu verta priminti, kad apsiriboti tik XX amžiuje sovietų ge-
nocido aukų paminėjimu netiktų. Juk į tą patį atšiaurųjį Sibirą ištisais
kaimais buvo tremiami XIX amžiaus lietuvių sukilėliai. Pilietinė sąžinė
reikalauja prisiminti ir jų auką.

O. JUKNEVIČIENĖ: IKI TIKROS
DEMOKRATIJOS MES DAR

NEUŽAUGOME
Europarlamentarė Ona Jukne-

vičienė apgailestauja, kad Lietuvos
visuomenė dar nesubrendo tikrai
demokratijai, todėl teisę išrinkti savo
atstovus į Europos Parlamentą (EP)
perleido saujelei aktyviausiųjų.

Po mėnesio kadenciją EP baig-
sianti Juknevičienė tikina, kad ir vie-
nas aktyvus politikas Briuselyje gali
atnešti naudos Lietuvai. Tačiau, jos
manymu, pasigirstančios viltingos
kalbos, kad mūsų šalis šį kartą galėtų
turėti savo atstovą tarp EP vadovų
(tokia galimybė numatoma antrą
kartą išrinktam Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų (TS-
LKD) įkūrėjui Vytautui Landsber-
giui) – nerealios. ,,Tokią poziciją EP
lemia ne demokratiški rinkimai, bet
didžiųjų valstybių susitarimas”, –
Baltijos televizijos ir ,,Lietuvos žinių”
laidoje ,,Svarbus pokalbis” sakė Juk-
nevičienė.

Apsisprendimas liūdina

– Lietuva 12 narių į EP renka
pagal partijų sąrašus. Ar pilie-
čiai neįgytų didesnio postūmio
balsuoti, jei savo atstovus galėtų
pasirinkti iš skirtingų sąrašų?

– Kalbama, kad kada nors atsiras
bendras Europos sąrašas. Tai būtų
logiškiausia, nes renkami atstovai į
Europos instituciją, turinčią atsto-
vauti Europos piliečių interesams.
Tačiau kol kas to nėra. Kalbant apie
Lietuvą, mums tikrai yra prabanga
turėti pasklidusius europarlamen-
tarus, ypač EP politinėse grupėse,
nes taip negali tikėtis rimtos laiky-
senos. Jėga tampi, jei tavo naciona-
linė grupė yra gausi. O atėjęs vienas
ar keliese į didžiulę grupę, joje tiesiog
prapuoli. Be to, negali važiuoti į EP
atstovauti vienai ar kitai partijai ir
ginti jos ideologiją. Europarlamen-
tarus renka visi Lietuvos žmonės, tad
jie turėtų atstovauti Lietuvos nacio-
naliniams, t. y. žmonių, interesams.

– Šiuose EP rinkimuose 4
vietas iš 12 gavusi TS-LKD
džiaugiasi, kad piliečiai taip dar
kartą parodė pasitikėjimą. Ar
rezultatai tai rodo?

– Norėčiau pastebėti mane pačią
liūdinantį dalyką ir pažiūrėti į skai-
čius kitaip. 80 proc. Lietuvos rinkėjų
apsisprendė, kad jų nuomonę rinki-
muose išreikštų 20 proc. balsavusių
žmonių. Kitaip sakant, mažuma nus-
prendė už visus Lietuvos žmones, kas
bus išrinkti. Liūdna, kad iki tikros
demokratijos, kada visuomenė akty-
viai dalyvauja ir pasirenka, mes dar
neužaugome.

Nauji vėjai

– Kiek netikėtas buvo Lietu-
vos lenkų rinkimų akcijos
(LLRA) pasirodymas. Ar tai nėra
Lietuvos problema, kai naciona-
linius interesus skelbianti grupė
aplenkia tradicines partijas?

– Lietuvos lenkai labai aiškiai pa-
sisako, kad yra diskriminuojami vie-
nu ar kitu aspektu, kad jie nesutinka
su draudimu rašyti jų pavardes origi-
nalo kalba ir panašiai. Sakyčiau, jie
turi tam tikrą priežastį ginti nacio-
nalinius interesus, kaip ir kitos tau-
tinės mažumos kitose valstybėse.
Turėtume būti tolerantiškais ir su-

prasti jų nerimą ar pageidavimus.
Manau, lenkams ypač pasisekė ir
todėl, kad didesnį įdirbį jie padarė ir
dalyvaudami Lietuvos prezidento
rinkimuose.

– Per šiuos EP rinkimus su-
laužyta viena lietuviškų rinkimų
tradicija: politikos naujokė Tau-
tos prisikėlimo partija (TPP),
vedama Seimo pirmininko Arū-
no Valinsko, ne tik nelaimėjo nė
vieno mandato, bet liko antra
nuo galo?

– Pasiteisino labai taiklus posa-
kis: politikas gali susigadinti savo
vardą per vieną sekundę, bet jį at-
kurti sunku ir per visą gyvenimą. Ki-
taip tariant, TPP ir jos vadovas pa-
darė labai akivaizdžių klaidų, už
kurias žmonės neatleido.

– Šiuose rinkimuose dalyva-
vo net keturi politinių partijų
vadovai. Du iš jų – ,,Tvarkos ir
teisingumo” (TT) Rolandas Pak-
sas bei Darbo partijos (DP) Vik-
toras Uspaskichas – išvažiuos į
EP. Ar tai deramas sprendimas?

– Nespręsiu, teisingai ar ne jie
elgiasi, bet tai yra ženklas, kad šių
partijų vadovai pasiduoda. Tikrai ne-
manau, kad galima veiksmingai val-
dyti partiją, atsakingai dirbant EP.
Vadinasi, partija paliekama likimo
valiai. Arba atsiranda kiti jos vado-
vai. (...)

Nežino, ką veiks

– Ar, dalyvaudama šioje rin-
kimų kampanijoje, pastebėjote
Lietuvos partijų nuostatas, dėl
ko jie apskritai siekė mandatų
EP?

– Ne. Dar daugiau, dauguma par-
tijų atstovų, kalbėjusių viešai, patys
nesuprato, ką reikėtų EP daryti. Kai
socialdemokratų atstovė Vilija Blin-
kevičiūtė debatuose sako, jog dirb-
dama EP siektų, kad Lietuvoje atsi-
rastų daugiau vaikų darželių, kad šei-
ma būtų laikomos neištekėjusios vai-
kus auginančios mamos – tai yra,
dovanokite, visiška nesąmonė. Tai ji
turėjo daryti, dirbdama socialinės ap-
saugos ir darbo ministre. EP šių da-
lykų nereglamentuoja. Galima saky-
ti, kad Lietuvos politikai, viena ver-
tus, nesuprato, ką turės daryti EP, ki-
ta vertus, galbūt nusileido iki rinkėjų
lygio, pataikaudami ir kalbėdami
dalykus, kurie žmogui aktualūs, bet

neįvykdomi.

– Susidarė įspūdis, kad poli-
tikai ne tik pataikavo, bet ir ty-
čiojosi iš rinkėjų. Tarkime, vie-
nas kandidatas, paklaustas, ką
veiks EP, sakė, kad sieks išmo-
kyti vakariečius sveikintis lietu-
viškai ir žaisti lietuviškais šach-
matais.

– Labai gailėčiau rinkėjų, kurie
balsavo už tokį žmogų. EP politikai
pirmiausia turėtų rengti Europos
įstatymus. Tai – pagrindinė funkcija
ir, beje, dėl galimybės rengti tokius
dokumentus vyksta didžiulis varžy-
masis. Ne kiekvienas, net, ko gero,
mažuma Lietuvos europarlamentarų
rengė teisės aktus. Pirmiausia, dėl to,
kad juos rengia žmonės, įgiję pasi-
tikėjimą, antra, mokantys kalbų, nes
lietuviški vertimai atkeliauja tik po
dviejų mėnesių.

– Nemaža dalis kandidatavu-
sių politikų tikino ketinantys EP
atstovauti Lietuvai. Ar jie iš tie-
sų gali apginti mūsų interesus?

– Tikrai gali. Kai girdžiu kalbant,
kad 12 atstovų – labai mažai, atsa-
kau, kad ir vienas žmogus, teisingas,
turintis gabumų ir reikiamą kvalifi-
kaciją, gali padaryti labai daug.

Be to, manyti, kad Lietuvai EP
dirbs tik 12 mūsų krašto europarla-
mentarų – neprotinga. Bet kurioje or-
ganizacijoje, į kurią ateinate, dirbate
su visa grupe, tad ir EP reikia ben-
dradarbiauti su anglais, vokiečiais,
prancūzais, ir ne tik iš savo politinės
frakcijos. Reikia surasti tuos žmones,
kurie parems tavo nuomonę, kai
rengsi vieną ar kitą dokumentą. (...)

Rezultatai įmanomi

– Iš 13 dabartinių europarla-
mentarų jūs, Landsbergis, dar
keli politikai aktyviai kovojote
prieš ,,Leo LT” steigimą visiems
žinomomis aplinkybėmis. Kitų
balsų nebuvo girdėti?

– Sakyčiau, aš ne tiek kalbėjau,
kiek dariau. Labai džiaugiuosi, kad pa-
siekiau rezultatą. Nukelta į 9 psl.

Europarlamentarė
Ona Juknevičienė
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Pasibaigusių LR Seimo ir PLB komisijos
posėdžių derlius — penkios rezoliucijos

DALIA CIDZIKAITÈ

Š. m. balandžio 20–24 d. Lietuvos
Respublikos Seime įvyko LR Seimo ir
PLB komisijos (toliau – Komisija)
posėdžiai. Jų metu buvo išklausyta
nemažai pranešimų, diskutuota įvai-
riais klausimais, priimtos penkios re-
zoliucijos. Apie pasibaigusius posė-
džius ir rezoliucijas paprašėme papa-
sakoti Komisijos pirmininkę nuo PLB
Dalią Puškorienę.

Šiais metais pasikeitė Komisijos
sudėtis nuo LR Seimo pusės. Kaip
raštu rašė Puškorienė, jai buvo malo-
nu susipažinti su jaunesniais, naujai į
Seimą išrinktais politikais, kurie
Komisijos posėdžiuose buvo energin-
gi, rodė entuziazmą, nuoširdžiai pri-
ėmė daugiau patyrusių Komisijos
narių pastabas. Deja, Komisijos pir-
mininkė apgailestavo, ne visi Komi-
sijos Seimo nariai bei jų pavaduotojai
dalyvavo posėdžiuose. Puškorienei
susidarė įspūdis, kad posėdžiuose
visai nedalyvavusiems Komisija nėra
svarbi, kad Seimo nariai neįvertina
kitų paaukoto laiko, pinigų (atstovai
nuo PLB patys asmeniškai apsimoka
visas savo kelionių, pragyvenimo
išlaidas), išankstinio pasiruošimo
posėdžiams.

Komisijos sudėtis iš PLB pusės
nepasikeitė. PLB Komisijos narių ka-
dencija baigsis su PLB seimo, kuris
įvyks š. m. liepos mėnesį, ir JAV LB
Tarybos, kurie įvyks rugsėjo mėnesį,
rinkimais. Viena išimtis yra Komi-
sijos PLB narės Jadvygos Kuršelienės
atsistatydinimas.

Puškorienė teigė, jog, kaip ir
prieš kiekvieną Komisijos posėdžių
sesiją, taip ir šį pavasarį, klausimų ir
rūpesčių buvo daugiau nei įmanoma
per vieną savaitę aprėpti, todėl šį
kartą nuspręsta apsiriboti tam tikru
temų skaičiumi. Buvo svarstyti: nau-
jas LR pilietybės įstatymo projektas;
Užsienio lietuvių reikalų atstovavimo
institucijų Lietuvoje klausimai; litu-
anistinis švietimas Lietuvoje ir už-
sienyje; Lietuvai reikšmingo kultūros
paveldo, esančio užsienyje, pažinimo,
sklaidos ir globos programos įgyven-
dinimo 2009-2011 metais priemonės
ir jų finansavimo galimybės; Lietuvos
vardo paminėjimo 1000-mečio 2009
m. renginių programos pristatymas,
užsienio lietuvių meninių kolektyvų
dalyvavimo šventėje klausimai; lius-
tracijos proceso vykdymo galimybės,
problemos ir jų sprendimas; nevy-
riausybinių organizacijų (NVO) klau-
simai; susitikta su LR Užsienio rei-
kalų ministru Vygaudu Ušacku.

Didžiausias dėmesys buvo skir-
tas LR pilietybės klausimų nagrinėji-
mui. Balandžio 21 d. posėdyje buvo
išklausyti pranešimai užsienio lietu-
vių reikalų atstovavimo institucijų
Lietuvoje klausimais. Komisijos PLB
atstovai išdėstė savo nuomonę, anot
kurios, jie remia LR Vyriausybės
sprendimą atskirti tautinių mažumų
ir užsienio lietuvių klausimus reorga-
nizuojant Tautinių mažumų ir išeivi-
jos departamentą (TMID) prie LR
Vyriausybės ir siūlo Užsienio lietuvių
departamentą palikti prie LR Vy-
riausybės. Komisija taip pat pritarė
Vyriausybės sprendimui įsteigti mi-
nistro pirmininko vadovaujamą Už-
sienio lietuvių reikalų koordinavimo

komisiją bei pasiūlymui dėl šios
komisijos sudėties.

Balandžio 22 d. posėdyje Komi-
sija, susipažinusi su Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečio 2009 m.
renginių programa, atkreipė dėmesį,
kad artėjant Lietuvos vardo pami-
nėjimo 1000-mečio jubiliejui, vis dar
nėra įgyvendinti sprendimai dėl
Lukiškių aikštės Vilniuje sutvarkymo
ir kovotojų už Lietuvos laisvę atmini-
mo įprasminimo. Komisija nutarė
kreiptis į Vilniaus miesto savivaldy-
bės tarybą ir prašyti skubos tvarka
iki 2009 m. liepos 6 d. Lukiškių aikš-
tėje įrengti aukurą su Amžinąja ug-
nimi kaip žuvusiųjų už Lietuvos
laisvę pagarbos ir atminimo ženklą.

Kai jau minėta straipsnio pra-
džioje, Komisija priėmė penkias re-
zoliucijas. Komisijos PLB pirmininkė
sutiko pakomentuoti svarbesnes iš
jų. Pirmoji rezoliucija ,,Dėl Lietuvos
Respublikos pilietybės įstatymo pro-
jekto” remiasi ankstyvesnėmis Komi-
sijos ir dar jos pradininkės LR Seimo
ir JAV LB komisijos rezoliucijomis,
konstatuojant, kad Lietuva yra tau-
tinė valstybė, LR Konstitucija užtik-
rina prigimtinę teisę į LR pilietybę,
įgytą gimstant, ir kad žmogaus teisės
negali būti varžomos.

Susipažinusi su Pilietybės įstaty-
mo nauja redakcija Komisija atkreipė
dėmesį, kad ji yra tobulesnė negu da-
bartiniu metu galiojantis Pilietybės
įstatymas, tačiau, kaip sakė Komisi-

jos PLB pirmininkė, šis projektas už-
sienio lietuviams be pataisų nėra pri-
imtinas. Todėl Komisija nauja rezo-
liucija ragina Seimą papildyti įstaty-
mo projektą ir numatyti atvejus,
kada LR piliečiui leidžiama būti
kartu ir kitos valstybės piliečiu, jeigu
jis yra asmuo, pasitraukęs iš Lietuvos
po 1990 m. kovo 11 d. ir įgijęs kitos
valstybės pilietybę. Rezoliucijoje taip
pat prašoma Seimo numatyti kitus
atvejus (nes Konstitucija reikalauja
išvardyti atskirus atvejus), kurie ne-
pažeistų prigimtinės teisės į LR pilie-
tybę. ,,Mes dažnai pastebime, kad yra
daromi sprendimai, priimami teisės
aktai, skirti asmenims, jiems tame
procese nedalyvaujant, — sakė Puš-
korienė. — Todėl Komisija siūlo Sei-
mui, Prezidentui ir Vyriausybei ben-
dradarbiauti su PLB atstovais, ren-
giant teisės aktų projektus užsienio
lietuviams aktualiais klausimais.”

Nauja rezoliucija skiriasi nuo
ankstyvesnių tuo, kad dėmesys krei-
piamas į įstatymo projekto reikalin-
gas pataisas, kad pilietybės įstatymas
patenkintų kuo įmanoma daugiau
lietuvių, išvykusių iš Lietuvos, lūkes-
čius.

Kita svarbi rezoliucija ,,Dėl Tau-
tinių mažumų ir išeivijos departa-
mento prie LR Vyriausybės” remiasi
jau anksčiau išsakyta Komisijos nuo-
mone, jog užsienio lietuvių interesų
atstovavimas turėtų būti atskirtas
nuo TMID’o. Naujoje rezoliucijoje
remiamas LR Vyriausybės sprendi-
mas atskirti tautinių mažumų ir
užsienio lietuvių klausimus pert-
varkant TMID’ą ir siūlo Užsienio lie-
tuvių departamentą palikti prie LR
Vyriausybės. Komisija pritaria LR
Vyriausybės sprendimui įsteigti mi-
nistro pirmininko vadovaujamą Už-
sienio lietuvių reikalų koordinavimo
komisiją, kurios pirmininko pavaduo-
toju būtų PLB pirmininkas, pritarta
ir pasiūlymui dėl būsimos komisijos
sudėties.

Komentuodama šią rezoliuciją
Puškorienė, pabrėžė, jog ankstesni
siūlymai Užsienio lietuvių departa-
mentą priskirti Užsienio reikalų mi-
nisterijai jiems buvo nepriimtini dėl
kelių priežasčių. Pirmiausia, toks siū-
lymas užsienyje gyvenančius lietu-
vius būtų padaręs pavaldžius URM,
o, anot pašnekovės, ,,mūsų poreikiai
nėra vienos ministerijos pareigybė-
je.” Puškorienė priminė URM mi-

nistro Ušacko Komisijos posėdyje iš-
sakytas mintis šiuo klausimu. Anot
ministro, valstybė laikosi nuomonės,
kad užsienio lietuvių interesams
turėtų būti tiesiogiai atstovaujama
aukštesniame nei iki šiol — Vyriau-
sybės kabineto ministro — lygyje.
Tikimasi, jog toks žingsnis įgalins ne
tik būti geriau išgirstiems Vyriausy-
bės lygmenyje, bet ir užtikrins geres-
nį veiklos koordinavimą bei veiks-
mingesnį lėšų administravimą.

Kaip pripažino Puškorienė, klau-
simas dėl Lukiškių aikštės Vilniuje
(rezoliucija ,,Dėl Lietuvos vardo tūk-
stantmečio paminėjimo ir Lukiškių
aikštės Vilniuje”) Komisijoje jau
anksčiau ne kartą buvo keliamas. Ta-
čiau artėjant Lietuvos vardo pami-
nėjimo 1000-mečio jubiliejui, vis dar
nėra įgyvendinti sprendimai dėl
Lukiškių aikštės Vilniuje sutvarkymo
ir kovotojų už Lietuvos laisvę atmini-
mo įprasminimo. Todėl naujoje rezo-
liucijoje Komisija kreipiasi į Vilniaus
miesto savivaldybės tarybą ir prašo
skubos tvarka iki 2009 m. liepos 6 d.
Lukiškių aikštėje įrengti aukurą su
Amžinąja ugnimi kaip žuvusiųjų už
Lietuvos laisvę pagarbos ir atminimo
ženklą. ,,Nežinau, ar ši rezoliucija pa-
dės išjudinti šį klausimą iš mirties
taško”, — sakė Komisijos PLB pirmi-
ninkė. Jos įsitikinimu, tai priklausys
nuo Vilniaus miesto savivaldybės ta-
rybos narių pilietinės ir patriotinės
valios.

Ir vėl atskiro Komisijos dėmesio
susilaukė jau anksčiau gvildenti vai-
kų ugdymo ir priežiūros klausimai
(rezoliucija ,,Dėl vaikų priežiūros ir
ugdymo”). Anot Puškorienės, dėl
didelio probleminių šeimų Lietuvoje
skaičiaus, nepakankamo pasirengimo
šeimai, daug vaikų negali gyventi sa-
vo šeimose ir auga laikinos arba nuo-
latinės globos namuose. Komisija
kreipėsi į LR Vyriausybę siūlydama
tobulinti minėtų vaikų sveikatos
priežiūros ir ugdymo organizavimą
bei kontrolę. Kaip sakė Puškorienė,
patirtis rodo, kad 1997–2008 m. sėk-
mingai dirbo Šeimos ir vaiko reikalų
komisija, todėl rezoliucijoje LR Sei-
mas raginamas vėl sudaryti tokią ko-
misiją arba įkurti Socialinių reikalų
ir darbo komiteto Šeimos ir vaiko
reikalų pakomitetį, kurio pagrindinė
veiklos kryptis būtų formuoti šeimos
politiką.

Šiais metais balandžio mėn. Seime, Vilniuje, pasėdžiavo LR Seimo ir PLB Komisijos nariai.
Seimo kanceliarijos nuotr. (O.Posaškovos).

Dalia Puškorienė
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Knyga
„Draugo” šimtmečiui

Vilniuje baigiama spausdinti
knyga, skirta „Draugo” dienraščio ju-
biliejui, „‘Draugui’ – 100. Už tikėjimą
ir lietuvybę”, 2009 m., 524 psl., 700
egz. Knygos sudarytoja Marija Re-
mienė.

Seniausias, be pertraukos pasau-
lyje gyvuojantis lietuviškas laikraštis,
pradėtas leisti 1909 m. liepos 12 d.
Wilkes Barre, Pennsylvania valstijo-
je, nuėjo ilgą kelią. Tam keliui aptar-
ti, prisiminti aplinkybes, kuriomis
laikraštis gimė ir vystėsi, žmones,
kurie jį leido – redagavo, rinko lėšas,
administravo, ir skirta knyga. Ju-
biliejinėje knygoje daugiau dėmesio
kreipiama ne į laikraščio turinį, o į
žmones, kurie prisidėjo prie laik-
raščio leidimo ir kurie dažniausiai
buvo ryškios asmenybės – lietuviško
gyvenimo švyturiai. Tokie buvo: vie-
nas iš steigėjų kun. Antanas Staniu-
kynas; pirmasis oficialus vyriausiasis
redaktorius kun. Antanas Kaupas;
pirmasis redaktorius, marijonas kun.
(vėliau vyskupas) Pranciškus Petras
Būčys; jo pakviestasis redaktorius
Leonardas Šimutis, ilgiausiai dirbęs
redakcijoje; jam nemažos įtakos tu-
rėjęs senosios kartos redaktorius
Ignas Sakalas; kun. Vytautas Bag-
danavičius; kun. Viktoras Rimšelis;
kun. Pranas Garšva; iš jo redagavimą
perėmusi rašytoja Danutė Bindo-
kienė – pirmoji moteris atėjusi į vie-
nuolišką aplinką; redaktoriai: Kazys
Bradūnas, Aloyzas Baronas, Bronius
Kviklys, Česlovas Grincevičius, prel.
Juozas Prunskis, Katalikų spaudos
draugijos valdybos pirmininkai, ad-
ministratoriai ir kt. laikraščio dar-
buotojai. Čia išvardijome tik mažą
dalelę tų žmonių, kurie 100 metų ne-
šė dvasinį medų į „Draugo” korius.

Apie savo darbą „Drauge” prisi-
mena buvę darbuotojai – rašytoja Ni-
jolė Jankutė-Užubalienė, Stasė Se-
mėnienė, ilgametis sporto skyriaus ve-
dėjas Edvardas Šulaitis, talkininkė so-
cialiniams reikalams Aldona Šmulkš-

tienė. Organizacijų ryšiais su „Drau-
go” dienraščiu dalijasi Lietuvių Fon-
do ilgametis pirmininkas Antanas
Razma, Lietuvos vyčių vardu kalba
Regina Juškaitė-Švobienė, Amerikos
lietuvių tarybos vardu – Pranas Jur-
kus, JAV Lietuvių Bendruomenės
vardu – keletą kartų buvęs JAV LB
valdybos pirmininkas Algimantas
Gečys ir kt.

Medžiaga knygai paimta iš paties
„Draugo” puslapių, kitos spaudos, ra-
šiusios apie „Draugą”, šiandien dar
gyvų buvusių laikraščio darbuotojų,
bendradarbių, skaitytojų prisimini-
mų. Didelė dalis straipsnių yra para-
šyta specialiai tai progai, bet yra pa-
naudoti ir įvairiu metu spausdinti
straipsniai apie „Draugui” pasišven-
tusias asmenybes.

Knyga „‘Draugui’ – 100. Už tikė-
jimą ir lietuvybę” gausiai iliustruota
nuotraukomis.

„Draugas” – ne vien aprašo isto-
rinius įvykius, tai ir lietuvių kultūros
puoselėtojas bei kūrėjas, tūkstančių
darbų ir sumanymų autorius bei
skleidėjas, organizacijų globėjas. Visa
tai knygos rengėjai, atrinkdami ar
užsakydami straipsnius, turėjo prieš
akis.

Kai šios knygos rengėjai po dvejų
metų bandė įvertinti savo darbo vai-
sius, deja, turėjo pripažinti, kad tai
tik apmatai, gairės būsimiems dar-
bams, tyrinėjimams. „Draugo” laik-
raštis laukia mokslininkų dėmesio.

Nuoširdi knygos rengėjų padėka
visiems autoriams, o ypač Gečiui, ku-
ris sutiko perskaityti knygos rank-
raštį, pateikti labai vertingų pastabų
ir palydėti leidinį laiminančiu žodžiu.

Pirmasis knygos pristatymas
vyks Vilniuje liepos 9 d., 6 val. v., Na-
cionalinėje galerijoje (Konstitucijos
pr. 22), tuo metu, kai Vilniuje vyks
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sei-
mas.

Knygos rengėjai

KomentarasKomentaras

Laikraštis yra laikraštis
PETRAS PETRUTIS

Man gerai įsiminė užsienio lei-
dinyje matytas šaržinis piešinėlis,
kuriame matėsi pražilęs ilgabarzdis
senelis ir jo vedamas vaikelis. Jiedu,
lankydamiesi muziejuje, stabtelėjo
ties stiklu apgaubtu rodiniu, kur
gulėjo stora knyga su užrašu: „The
Book.” Galima manyti, kad vaikelis
pirmą kartą pamatė knyga vadinamą
„sutvėrimą”. Todėl jis klustelėjo:
„What is the Book?” Tuosyk pagalvo-
jau, nejaugi knyga taps muziejinės
vertės retenybe?

Knygos, tai knygos, o kas gi atsi-
tiks su laikraščiais ir kitais panašiais
leidiniais? Nejaugi jų vietas užims
kompiuterizuota žiniasklaida? Tiesą
pasakius, jau dabar kompiuterizuo-
tose (internetinėse) redakcijose yra
patogu kaupti ateinančias žinias.
Dabar kompiuteriuose – „devynios
galybės” visokiausių žinių.

Ekonominė krizė neaplenkė ži-
niasklaidos. Kai kur, pliusams nepa-
dengiant minusų, skelbiami bankro-
tai. Jau matosi mažėjantis laikraščių
pareikalavimas. Įsisavinant kompiu-
terines „mandrybes”, aiškėja naujos
galimybės ir negalimybės. Pasisakant
už internetinę žiniasklaidą, tenka pa-
sakyti seną teisybę, būtent: „Ne vis-
kas, kas žiba, yra auksas.” Yra ma-
nančių, kad spausdintas žodis buvo,
yra ir privalo būti pagrindine žinia-
sklaidos priemone.

Mūsų lietuviškame pasaulėlyje
nemažas vaidmuo tenka kompiuteri-
zuotai technikai. Tačiau sunku (bent
lietuvių išeivijoje) tikėtis kitokios
žiniasklaidos įsigalėjimo. Taigi, ne-
paisant didėjančio pavojaus, galima
manyti, kad popieriniai laikraščiai
bus toliau leidžiami ir skaitomi.

Susidariusi padėtis verčia prisi-
minti ankstyvesnius laikus. Anksčiau
buvo teigiama, kad radijas, o vėliau ir
televizija, pakirs popierinę žiniasklai-
dą. Pasirodė, kad spausdinto žodžio
duobkasiai klydo. Suklydo ir tie, ku-

rių nuomone, automobilių ir lėktuvų
pramonė sunaikins geležinkelių vers-
lą.

Išeivijos žiniasklaidą spaudžia
piniginiai nepritekliai. Kai kurių ma-
nymu, laikraščius „įkinkius” į inter-
netą, sumažėtų piniginės išlaidos ir
tuo pačiu būtų galima įtikti esan-
tiems ir būsimiems skaitytojams.
Toks galvojimas, deja, kelia abejonių.

Anksčiau išeivijoje buvo gausybė
laikraščių. Vargu, ar kas sugebėtų iš-
vardinti visus leidinius. Lietuvoje te-
bėra spausdinto žodžio gausa. Tėvy-
nėje gausėjant internetiniams užsi-
mojimams, viena plačiai žinoma
agentūra, nesitenkindama interne-
tine žiniasklaida, ėmėsi senovišku
būdu spausdinamo žurnalo leidimo.
Atrodo, kad jiems nebegana interne-
tinių pastangų. Jiems prireikė ir
spausdinto žodžio. Beje, naujasis lei-
dinys tiek turiniu, tiek ir išvaizda yra
aukštoko lygio. Kai kas spėlioja, kas
ilgiau išsilaikys – žurnalas ar inter-
netinė laida? Pagyvensim ir pama-
tysim.

Ak, čia minimo popierinio žurna-
lo puslapiuose redakcijai artimo as-
mens (buv. JAV gyventojo) žodžiais:
„Girdėti pranašysčių, jog periodinei
spaudai ateina galas. Gal ne rytoj, bet
ateina... Šie pokyčiai pasieks ir mus,
Lietuvoje...”

Čia rašantysis nėra priešingas
modernėjančiai žiniasklaidai. Tačiau,
jis nėra praradęs pasitikėjimo dabar-
tine žiniasklaida. Jam regis, kad po-
pieriniai laikraščiai dar ilgai bus pag-
rindine žiniasklaidos priemone. Ži-
nia, bėgant laikui, tikriausiai teks įsi-
savinti įkandin ateinančias naujoves.
Tik gal nereikėtų skubėti, idant ne-
pasikartotų 1926 metų prajovai, kai
Kaune pradėtos radijo transliacijos
buvo girdimos užsienio valstybėse,
tačiau Lietuvos kaimuose, mieste-
liuose ir net didesniuose miestuose
nebuvo galimybių jų išgirsti. Kodėl?
Nagi todėl, kad tais laikais Lietuvoje
trūko radijo priimtuvų.

AR TIKRAI PLC YRA TOKIOJE PADÈTYJE?

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaa iiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii

��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

,,Draugo” trečiadienio numeryje
(2009 m. birželio 3 d.), skiltyje
,,Nuomonė”, straipsnio ,,Ar PLC ke-
lia rūpestį?” autoriui Pasaulio lietu-
vių centras (PLC) kelia rūpestį. Bau-
ginantis sakinys: ,,Minusas kelia
praradimo baimę.” Visų kraštų politi-
kieriai irgi gąsdina visuomenę. Jie
bando įteigti, kad jei nepadidinsime
mokesčių, tai nukentės vaikai, sene-
liai, asmenys su negalia, vargšai ir t.t.
Deja, nė vienas iš jų neturi jokių kitų
konkrečių pasiūlymų, kaip išvengti
padėties nedidinant mokesčių. Nė vie-
nas iš jų asmeniškai nepasako, kaip
jis prisidės sunkumus panaikinant.

Neteko pastebėti asmeninio įsi-
pareigojimo padėti Centrui. Taip,
daug ką galima atlikti dirbant kartu,
kitiems parodant savo ryžtą ir ištver-

mės pavyzdį. Nejaugi yra gėda pasi-
siūlyti ką nors konkrečiai atlikti ar
finansais, ar ,,juodu darbu”? 

Geras pavyzdys yra teigiamas
rašymas apie bet kokią organizaciją,
renginį ar net apie PLC. Dar geresnis
pavyzdys būtų skatinti savo artimus
draugus ir pažįstamus, kurie nepri-
tarė Jaunimo rūmų statybai, užmirš-
ti praeitį, kaip siūlė Bronius Nainys,
Centro pradininkas, atleisti klaidas,
jei tokių buvo, ir vėl kartu gausiai ir
dosniai remti PLC.

Kaip Romualdas Kriaučiūnas ra-
šė: nepalikime visko, kas nepatinka,
atitaisyti KITIEMS. Tų kitų nėra.
Kiekvienas iš mūsų yra TAS KITAS.

Kęstutis Ječius,
PLC rėmėjas ir ,,juodų” darbų

atlikėjas
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Pristatyta Baltijos j∆ros regiono strategija

Vilniuje vyks ,,vilniukû” suvažiavimas

Atkelta iš 1 psl.
Sveikinimo kalboje prezidentas

pabrėžė, kad Lietuva iš tikrųjų yra
viena atviriausių ir lanksčiausių eko-
nomikų ir rinkų Rytų bei Vidurio Eu-
ropoje. Tai ne kartą patvirtino tarp-
tautinės įstaigos ir organizacijos. Ša-
lies vadovo teigimu, dabartinė Lietu-
vos politika nukreipta į rinkų regu-
liavimo peržiūrą: šalinami pertekli-
niai apribojimai verslui ir stiprinami
pagrindai ekonomikai atsigauti, nes
tai yra valstybės sėkmės pagrindas.

Pasak V. Adamkaus, Lietuva šiuo
metu siekia būti tarp tų šalių, kurios
greičiausiai sugrįš į ekonomikos au-
gimo kelią, į dešimtmetį vykusį artė-
jimą prie ES ekonominio išsivystymo
lygio. 

Skatindamas nepasiduoti sklei-
džiamoms pesimistinėms nuotai-
koms, Lietuvos prezidentas pabrėžė
tikįs, kad verslo atstovai, visada su-
gebantys lanksčiai reaguoti ir besi-
keičiančią padėtį ir sutikti naujus iš-

šūkius, bus ta varomoji jėga, kuri pa-
jėgs toliau sėkmingai dirbti ir
varžytis vidaus ir užsienio rinkoje. 

Vilniuje prasidėjusiame dviejų
dienų forume ,,The World Forum for
Direct Investment 2009” dalyvaus
apie 150 aukščiausio lygio specialistų,
dirbančių užsienio investicijų srityje,
tarptautinių bendrovių vadovų, už-
sienio miestų ir regionų, investicijas
skatinančių agentūrų, užsienio vals-
tybių komercijos rūmų narių, nekil-
nojamojo turto vystymo bendrovių,
teisinių ir konsultavimo įmonių at-
stovų.

Forume nagrinėjami ekonominės
galios pasikeitimo iššūkiai ir galimy-
bės šiandieniniame pasaulyje, apta-
riamos tarptautinių įmonių pritrau-
kimo sėkmės istorijos, pristatomi
įmonių plėtros planai ir strategijos,
ieškoma būdų, kaip kovoti su šian-
dienos ekonominiais sunkumais ir
kaip užtikrinti naujas investicijas.

Vilnius, birželio 10 d. (ELTA) –
Europos Sąjungos Baltijos jūros re-
giono (BJR) strategija užtikrins eko-
logiškai tvarią aplinką, didins regio-
no klestėjimą, skatins jo prieinamu-
mą ir patrauklumą bei užtikrins sau-
gumą šioje srityje. Tikimasi, kad šis
pavyzdys paskatins ir kitus regionus
kurti savo strategijas.

Kaip BJR pristatydamas sakė
Europos Komisijos (EK) Lietuvoje at-
stovybės vadovas Kęstutis Sadaus-
kas, regionas, jungiantis Švediją, Da-
niją, Estiją, Suomiją, Vokietiją, Lat-
viją, Lietuvą ir Lenkiją, susiduria su
rimtomis ekologinėmis grėsmėmis,
netolygia ekonomikos plėtra.

BJR yra nepakankami energijos
tiekimo ir perdavimo tinklų pajėgu-
mai, ne visiškai išplėtota susisiekimo
infrastruktūra ir neužtikrinamas lai-
vybos saugumas. K. Sadauskas pri-
minė, kad tai pripažindamas Europos
Parlamentas dar prieš porą metų pa-
skelbė ataskaitą, kuria ragino sukur-
ti BJR strategiją. 

,,Buvo pasiūlytos keturios pag-
rindinės sritys. Be abejo, pirmoji iš jų
yra aplinka, ir jos tikslas yra gerinti
BJR aplinkos, didžiausios pasaulyje
sūroko vandens sistemos, būklę. Ki-
tas tikslas yra ekonomikos klestėji-
mas. Pirmiausia skatinti tolygesnį šio

regiono ūkio vystymąsi. Turi būti
energetika ir transportas su tikslu,
kad regionas taptų prieinamesnis ir
patrauklesnis gyventojams darbo jė-
gai ir turistams, kapitalui.

Ir ketvirtoji sritis yra saugumas,
siekiant išvengti ekologinių nelaimių,
naftos išsiliejimo, sprendžiant nusi-
kalstamumo problemas esant atviroms
sienoms ir sunkiai kontroliuojamoje
pakrantėje”, – sakė K. Sadauskas.

Jis pažymėjo, kad ES pirmą kar-
tą pateikė konkrečius pasiūlymus,
skirtus visoms Baltijos jūros regiono
šalims. Buvo nustatyta 15 svarbiau-
sių sričių, kuriose artimiausiais me-
tais reikia imtis veiksmų. Anot K. Sa-
dausko, strategiją kartu įgyvendintų
ES įstaigos ir visų šalių vyriausybės,
lėšos būtų skiriamos iš ES struktūri-
nių fondų.

Tarp svarbiausių BJR minimų
projektų – fosfatų šalinimas iš valy-
mo priemonių, Baltijos valstybių ir
kitų ES šalių energetikos tinklų jung-
tys, BJR inovacijų ir tyrimų fondų
kūrimas, aplinkos technologijų rėmi-
mas, transporto infrastruktūros ge-
rinimas. Taip pat ketinama kurti
bendras universitetines programas,
įtraukti jūros stebėjimų sistemas,
kurti saugomas jūrų zonas.

Už komunizmo ir fašizmo neigimâ –
baudžiamoji atsakomybè�

Užsienio verslininkai raginami 
investuoti Lietuvoje

Vilnius, birželio 10 d. (Lietu-
viams.com) – Muzikos prodiuseris
Gediminas Zujus su savo komanda ką
tik grįžo iš Jungtinės Karalystės, kur
netoli Londono esančioje Lietuvių so-
dyboje pristatė roko operą „Eglė –
žalčių karalienė”. 

Pasirodymas, į kurį įtraukti į vie-
tos hip-hop šokėjai, ir vienuoliai
pranciškonai, ir Anglijoje viešintys
įvairių šalių lietuviukai, išspaudė ne
vieno žiūrovo ašarą. „Eglė – žalčių ka-
ralienė” papuošė jubiliejinį penktąjį
Europos kraštų lituanistinių mokyklų
suvažiavimą „Draugystės tiltas”.

Palankus žiūrovų įvertinimas
Belgijoje, Anglijoje ir Vokietijoje (ope-
ra rodyta ir kurta kartu ir su lietuviš-
kos Vasario 16-osios gimnazijos mo-
kiniais) skatina prodiuserį nenuleisti

rankų ir savo sumanymą baigti įspū-
dingu renginiu liepos 26 d. Vilniaus
Rotušės aikštėje.

G. Zujus sako, kad su savo kole-
gomis šviesų, ugnies salvių, koncerti-
nės aparatūros ir kitais specialistais
surengs tikrai įspūdingą pasirodymą. 

Jei viskas pavyks taip, kaip pla-
nuojama, liepos 26-osios vakarą Vil-
niaus Rotušės aikštėje į sceną kops
lietuviai jaunuoliai tiek iš Lietuvos,
tiek iš užsienio šalių – jie visi kartu
atliks roko operą. Jaunimui akompa-
nuos jungtinis Europos jaunimo or-
kestras iš Briuselio bei Liuksem-bur-
go, į operos atlikimą įsitrauks įvai-
riose pasaulio šalyse esantys tautie-
čiai, specialiai susirinkę draugėn, kad
atliktų savo vaidmenis operoje. 

Su I. Marçiulionyte varžysis 
ir Rusijos pareigùnas

Roko operos premjera – liepos 26-âjâ

New York, birželio 10 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Rusijos užsienio reikalų
ministerijos vadovo pavaduotojas
Aleksandr Jakovenka paskelbtas vie-
nu iš devynių kandidatų į UNESCO
generalinio direktoriaus pareigas.

Kaip UNESCO tinklalapyje pra-
nešė šios organizacijos Vykdomosios
tarybos pirmininkas Olabiyi Babalola
Joseph Yai, galutiniame kandidatų
sąraše yra devyni asmenys.

Lietuvei Inai Marčiulionytei dėl
šių pareigų 2009–2013 m. kadencijai
teks varžytis su kandidatais iš Šiau-
rės Afrikos, Europos ir Lotynų Ame-
rikos. Pirmoji kandidatų sąraše, kaip
nurodoma UNESCO tinklalapyje,
įrašyta I. Marčiulionytė, kurią į šias
pareigas pasiūlė Lietuva, Estija ir
Latvija.

UNESCO vykdomoji taryba šias
kandidatūras nagrinės per sesiją, ku-

ri vyks rugsėjo 7–23 d. Atrinktas vie-
nas kandidatas bus svarstomas gene-
ralinėje konferencijoje, kuri išrinks
UNESCO generalinį direktorių.

Dabartinis UNESCO vadovas
Koichiro Matsuura šių metų lapkritį
baigs savo antrą kadenciją šiose
pareigose. Pastaraisiais dešimtme-
čiais UNESCO vadovai buvo iš Afri-
kos, Azijos, Šiaurės Amerikos ir Va-
karų Europos, tad pagal nerašytą su-
sitarimą kitas šios organizacijos va-
dovas turėtų būti iš arabų valstybių,
Lotynų Amerikos arba Rytų Europos.

Rytų Europa turi dvi kandidates,
ir tai galėtų sutrukdyti kuriai nors
vienai iš jų gauti pakankamai balsų.
47 metų I. Marčiulionytę, Lietuvos
ambasadorę UNESCO, remia Baltijos
valstybės, be to, ji sako užsitikrinusi
kelių kitų Europos šalių paramą,
nors tų šalių ir nenurodo.

Vilnius, birželio 9 d. (BNS) – Vil-
niuje rugpjūčio 11–16 d. įvyks pirmasis
pasaulinis ,,vilniukų” suvažiavimas.

Jo organizatoriai planuoja rengti
įvairių kartų ,,vilniukų” susitikimus,
lietuviškos ir lenkiškos muzikos kon-
certus, rodyti filmus, taip pat bus
rengiamos pažintinės ekskursijos, ra-
šo Lietuvos lenkų dienraštis ,,Kurier
Wilenski”.

Suvažiavimo organizacinio ko-
miteto pirmininkas Vladyslavas Voi-
novičius sakė, ,,kadangi Vilnius šie-
met yra Europos kultūros sostinė, tai
‘vilniukų’ suvažiavimas taps svarbiu
lenkišku kultūriniu renginiu, kadan-

gi lenkų kultūra turi didelį palikimą
ir yra neatsiejama Vilniaus dalis”.

Į Vilnių koncertuoti atvyks lenkų
dainininkė Maryla Rodowicz, garsus
džiazo ansamblis ,,Jan Maksymowicz
Trio”. Rotušės aikštėje M. Rodowicz
koncertuos su grupe ,,Skamp”.

,,Vilniukais” vadinami lenkai ar-
ba sulenkėję lietuviai, kurie Vilniuje
ir Vilnijoje gyveno Pirmosios Nepri-
klausomybės metais ir dėl įvairių
priežasčių buvo priversti palikti gim-
tąjį miestą, gimines, draugus. Vadi-
namieji ,,vilniukai” gyvena ne tik
Lenkijoje, bet yra išsiblaškę po visą
pasaulį.

Pasirodymas bus filmuojamas televizijos ir vėliau parodytas žiūrovams.            
Sigitostudio nuotr.

Atkelta iš 1 psl.
įstatymuose viešas komunistinių ar
fašistinių nu-sikaltimų neigimas,
propagavimas ar menkinimas
pripažįstami kaip nusi-kalstama veika. 

,,Lietuvoje, deja, iki šiol komu-
nistinių ar fašistinių nusikaltimų
neigimas ar kitoks faktų iškraipymas
nėra draudžiamas, dėl ko visuome-
nėje labai dažnai paskleidžiami iš-
kraipyti istoriniai faktai, teisinantys
komunistinio ar fašistinio režimų pa-
darytus nusikaltimus, šmeižiantys
šių totalitarinių režimų aukas ar net
propaguojantys jų ideologiją”, – rašo-
ma projekto aiškinamajame rašte.

Konservatorių teigimu, ypač
šmeižiami ir įžeidinėjami Lietuvos
partizanai, jų vykdyta pasipriešinimo
sovietinei okupacijai veikla bei aukų
atminimas.

,,Veikiančios interneto svetainės
lietuvių kalba atvirai niekina Lietu-
vos partizanus, vadinant juos ‘bandi-
tais’, taip pat iškraipoma naujausių

laikų Lietuvos istorija, perrašant ją
sovietinės okupacijos ideologijos nau-
dai”, – piktinasi politikai.

Tuo metu, jų teigimu, komunis-
tinio režimo aukomis nuo 1917 m. iki
režimo pabaigos tapo 74 mln. žmonių,
fašistinio režimo – 56 mln. žmonių.

P. Luomanas ir P.  Saudargas
kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl
kelių Lietuvoje veikiančių interneto
svetainių (www.pokaris.info, www.ko-
munizmas.org, www. anarchija.lt), ku-
riose esą šmeižiami Lietuvos partiza-
nai, iškraipyta Lietuvos naujausiųjų
laikų istorija, perrašant ją sovietinės
okupacinės ideologijos naudai, propa-
guojama komunistinė ideologija, var-
tojama komunistinė simbolika.

Tačiau prokurorai atsisakė pra-
dėti ikiteisminį tyrimą dėl šių svetai-
nių. P. Saudargas pabrėžė norįs su-
kurti aplinką veikti mūsų teisėsaugos
įstaigoms. Toliau Seimas minėtas BK
pataisas nagrinės tik rudens sesijoje.
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maja gazeta”. ,,Jeigu Biškekas atsisa-
kytų bet kokio JAV karinio dalyvavi-
mo, JAV lėktuvai galėtų būti perkelti
į Uzbekistano Navoji tarptautinį oro
uostą”, – kalbėjo Jeffrey Mankoff,
JAV veikiančio tarptautinių santykių
organizacijos ,,Council on Foreign
Relations” (Tarptautinių santykių
tarybos) darbuotojas.

* * *
Ingušijoje buvo sunkiai sužeista

ir vėliau mirė šio neramaus Rusijos
regiono Aukščiausiojo Teismo pirmi-
ninko pavaduotoja, pranešė valsty-
binė naujienų agentūra ITAR-TASS.
Tai dar vienas kruvinas išpuolis šioje
Šiaurės Kaukazo respublikoje, kur
gyventojų daugumą sudaro musul-
monai. Ingušijos Aukščiausiojo Teis-
mo pirmininko pavaduotoja Aza Gaz-
gerejeva, kurios automobilis anksti
trečiadienį buvo apšaudytas didžiau-
siame regiono mieste Nazranėje, vė-
liau mirė centrinėje respublikos ligo-
ninėje. Per tą apšaudymą buvo su-
žeisti dar 5 žmonės, tarp jų – ir metų
amžiaus vaikas. 

SEULAS
Pietų Korėja baigė įrengti kos-

minių skrydžių centrą ir planuoja
paleisti pirmąjį palydovą iš savo teri-
torijos, pranešė pareigūnai. Švietimo,
mokslo ir technologijų ministras Ahn
Byong-Man sakė, kad vyriausybė šią
savaitę surengs Naro kosminio cen-
tro atidarymo iškilmes. Pietų Korėja
iš kitose šalyse esančių kosmodromų
jau yra paleidusi dešimt palydovų.
,,Naro centras taps mūsų kosminės
programos vystymo ašimi”, – sakė
ministras. 

LOS ANGELES
Kino aktorių gildijos (SAG) na-

riai didžiule persvara pritarė dvejų
metų sutarčiai su Hollywood studi-
jomis ir taip užbaigė metus trukusius
nesutarimus, kurie buvo supriešinę
ryškiausias žvaigždes ir sulėtinęs
filmų statymą. Ši profesinė sąjunga,
kuri vienija maždaug 120 tūkst. ak-
torių, buvo susiskaldžiusi dėl pasiū-
lyto susitarimo. Pagal naują susitari-
mą, kuris įsigalioja iš karto, aktorių
atlygis šiais metais turi būti padidin-
tas 3 proc.,  kitais metais – 3,5 proc.,
be to, numatoma aprėpti jų darbą in-
ternetui.

Pasaulio naujienos

Rusijai reikia mažiausiai 1,5 tùkst.
branduoliniû galvuçiû

D. Medvedev ragina sunaikinti
islamistû kovotojus

TALINAS
Estijos interneto tinklalapis

,,Delfi” pateiks apeliaciją Europos
Žmogaus Teisių Teismui dėl Estijos
Aukščiausiojo Teismo sprendimo,
kad ,,Delfi” yra atsakingas už jo sve-
tainėje skelbiamų komentarų turinį.
,,Delfi” valdybos pirmininkas Andrus
Raudsalu patikino, kad ,,komentato-
riams niekas nepasikeis”. ,,’Delfi’ vi-
liasi, kad šis sukurtas precedentas
bus galutinai įvertintas Europoje ir
neįspraus išraiškos laisvės į siaurus
rėmus”, – sakė A. Raudsalu.

STOKHOLMAS
Baltijos jūroje netoli Alandų salų

tarp Švedijos ir Suomijos aptiktas
per Antrąjį pasaulinį karą paskendęs
sovietų povandeninis laivas, pranešė
laivą radę narai. Povandeninis laivas
S-2 kliudė miną ir nuskendo su 50
jūreivių 1940 m. sausio 2 d., sako
narai, ieškoję šio laivo dešimt metų.
,,Išnaršę didžiulį plotą, laivą radome
prie Alandų salų netoli jūrinės sienos
tarp Švedijos ir Suomijos”, – nurodė
pranešime šešių narų grupė iš Švedi-
jos ir Alandų salų.

MASKVA
Vokietijos vicekancleris ir Užsie-

nio reikalų ministerijos (URM) va-
dovas Frank-Walter Steinmeier pasi-
sakė prieš bandymus padaryti did-
vyriais nacius, tačiau abejoja, ar
,,tam tikrą požiūrį” galima būtų
įdiegti įsakymų forma. Jis priminė,
kad užsienio reikalų ministrų siūly-
mu neseniai Varšuvoje buvo susirin-
kę lenkų, rusų ir vokiečių istorikai ir
kartu su Baltijos ir kitų šalių moks-
lininkais aptarė Antrojo pasaulinio
karo pradžią. ,,Galbūt tai nedidelis
žingsnis, tačiau jis žengtas teisinga
kryptimi”, – pastebėjo ministras.

* * *
Washington, DC ir Taškento pa-

reigūnai dalyvauja derybose dėl gali-
mybės atidaryti Uzbekistane JAV
karinę bazę, kuri pakeistų Kirgizijoje
uždaromą Manaso oro pajėgų bazę,
pranešė Rusijos dienraštis ,,Nezavisi-

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

JAV

Vilnius, birželio 10 d. (BNS) –
Rusijos strateginėms branduolinėms
pajėgoms reikia mažiausiai 1,5 tūkst.
branduolinių galvučių ir į tai turi
būti atsižvelgta siekiant susidėrėti
dėl naujos strateginių ginklų kon-
trolės sutarties pasirašymo, pareiškė
Rusijos Strateginių raketinių pajėgų
vadas.

Generolas pulkininkas Nikolaj
Solovcov teigia, kad Rusijai reikia
mažiausiai 1,5 tūkst. branduolinių
galvučių, tačiau priduria, kad dėl šio
klausimo galutinį sprendimą turi pri-
imti šalies politinė vadovybė.

Pagal Strateginių ginklų sumaži-
nimo sutartį (START I), kurios galio-
jimasi baigiasi gruodžio 5 d., Rusija ir
JAV yra įsipareigojusios iki 6 tūkst.
vienetų sumažinti savo turimų bran-
duolinių galvučių skaičių ir iki 1,6

tūkst. vienetų sumažinti jas prista-
tančių įrenginių skaičių.

JAV prezidentas Barack Obama
ir Rusijos prezidentas Dmitrij Med-
vedev per balandžio mėnesį Londone
vykusį susitikimą sutarė nedelsiant
pradėti derybas dėl naujos sutarties,
kuri pakeistų START I susitarimą,
pasirašymo.

Remiantis JAV valstybės depar-
tamento balandį paskelbtais duome-
nimis, sausio 1 d. Rusija savo atsar-
gose turėjo 3,909 branduolines gal-
vutes ir 814 jas pristatyti galinčių
įrenginių, tarp kurių buvo ir balisti-
nės tarpžemyninės raketos, branduo-
liniai povandeniniai laivai ir strate-
giniai bombonešiai. JAV turėjo 5,576
branduolines galvutes ir 1,198 jas
pristatyti galinčius įrenginius.

Vilnius, birželio 10 d. (Balsas.lt)
– Netikėtai į Dagestaną atvykęs
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
devas piktai ragino sunaikinti isla-
mistų kovotojus, surengusius virtinę
išpuolių Kaukaze.

Praėjus vos kelioms dienoms nuo
išpuolio, per kurį buvo nužudytas
vienas aukštas šio regiono pareigū-
nas, jaunatviškas Rusijos prezidentas
šį kartą pasižymėjo šiurkščia retori-
ka, labiau būdinga jo pirmtakui, da-
bartiniam premjerui Vladimir Putin.

,,Tai ekstremizmas, atnešamas
mums iš užsienio – kai visokie išsi-
gimėliai atvažiuoja, kad pridirbtų
mūsų teritorijoje”, – kalbėjo D. Med-
vedev Machačkaloje vykusiame sau-
gumo pasitarime, kurį rodė valsty-
binė televizija.

,,Todėl darbas tvarkai įvesti,
teroristinėms atmatoms sunaikinti
turi būti tęsiamas”, – sakė preziden-
tas ir pridūrė, kad nuo šio darbo prik-
lauso saugumas Šiaurės Kaukaze,
žmonių gyvybė ir sveikata. Tokie D.
Medvedev žodžiai priminė V. Putin
posakį, kad Rusijos saugumo pajėgos
turi naikinti Čečėnijoje veikiančius
kovotojus visur – net ,,kiemo išvie-
tėse”.

Dar Medvedev pažymėjo, kad
grėsmė Šiaurės Kaukaze išliks, jeigu
nebus kovojama su vidiniais priešta-
ravimais. ,,Tokie prieštaravimai kaip
klanai, vagystės, kyšiai. Jeigu mes
nesugebėsime reaguoti į šias proble-
mas, tai mes taip ir tekovosime su
terorizmu”, – sakė jis. D. Medvedev
taip pat pažymėjo, jog smurtą skatina
ir gyventojų skurdas, nedarbas, val-
stybinio valdymo ,,deformacijos”.

Rusijos prezidentas į Machačkalą
atvyko po praėjusią savaitę buvusio
išpuolio, kai snaiperis vidury dienos
nušovė Dagestano vidaus reikalų mi-
nistrą Adilgerėj Magomedtagirov per
jo bendradarbio dukters vestuves.

,,Tai įžūlus iššūkis valdžiai, vals-
tybei. Teisėsaugos struktūros turi
padaryti viską, kad būtų kuo greičiau
rasti nusikaltėliai ir perduoti teis-
mui”, – pabrėžė D. Medvedev ir sakė,
kad nužudytasis bus apdovanotas po
mirties.

,,Aš priėmiau sprendimą suteikti
Adilgerėj Magomedtagirov po mirties
Rusijos didvyrio vardą”, – pareiškė jis. 

Rusija ir JAV yra įsipareigojusios sumažinti savo turimų branduolinių galvučių
skaičių.                                                                     AFP/Scanpix nuotr.

Medvedev pažymėjo, kad grėsmė
Šiaurės Kaukaze išliks, jeigu nebus
kovojama su vidiniais prieštaravi-
mais.                       Scanpix nuotr.
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IŠGYTI PADĖS JŪROS ŽOLĖS
IR AVOKADO VAISIUS

Paruošė Nijolė Nausėdienė                 El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės patarimai

Jau seniausios visų žemynų pa-
jūrio tautos žinojo, kad jūrų auga-
luose yra įvairiausių gydomųjų me-
džiagų. Liaudies medicinos žinovai
rūpestingai perdavinėjo iš kartos į
kartą receptus, kuriuose minimi jūrų
augalai. Tai įvairiausių rūšių žolės:
dumbliai, spirulina, jūros kopūstai
(angliškai ,,kelp”) arba kitaip vadina-
ma cukrine laminarija ir kt. Visos jos
pasižymi tomis pačiomis savybėmis,
nes yra išaugusios jūros dugne, su-
kaupusios vitaminų, ypač daug jodo.
Bet kokios jūrų žolės stiprina plau-
kus. Gal todėl japonės turi tokius gra-
žius, blizgančius plaukus, nes daug
vartoja jūros žolių. Gal todėl japonai
ir tokie ilgaamžiai?

Jūros kopūstai (kelp)

Jūros kopūstas dar vadinamas
cukrine laminarija. Pavadinimas ki-
lęs iš lotyniško žodžio ,,lamina” –
plokštelė. Cukrinė laminarija – stam-
bus gniužulinis jūros dumblis, išau-
gantis nuo 1 m iki 12 m ilgio. 

Pajūrio tautų gyventojai iš jūros
kopūstų gamina įvairiausius, svei-
katą stiprinančius patiekalus ir vais-
tus. Jūros kopūstus galima valgyti
šviežius, džiovintus, vytintus, sūdy-
tus ir konservuotus. Ypač daug jūros
kopūstuose yra jodo. Be to, jūros ko-
pūstuose yra mangano, bromo, boro,
cinko, kobalto, fosforo, geležies, kal-
cio, kalio, gana daug A, B, C grupės
vitaminų. Jūros kopūstai (ir apskritai
visos jūrų žolės) stiprina ir jaunina
organizmą, stabdo senėjimą, gražina
odą, gerina medžiagų apykaitą, žar-
nyno veiklą, pašalina iš organizmo
toksines medžiagas. Jie vartojami
aterosklerozei, tromboflebitui, rachi-
tui, skydliaukės ligoms gydyti bei šių
ligų profilaktikai, kraujospūdžiui
normalizuoti.

Gydomasis poveikis 

Jūros kopūstuose yra daug jodo
ir medžiagų, padedančių organizmui

jį pasisavinti, todėl šis jūros augalas
ypač vertingas vaistas sergantiems
skydliaukės ligomis. 

* Skydliaukės ligų profilaktikai
užtenka 2 kartus per savaitę suval-
gyti po puse šaukštelio jūros kopūstų.
Sergantiems skydliaukės ligomis (gū-
žių, struma), patariama 4 kartus per
dieną išgerti po šaukštelį sausų jūros
kopūstų miltelių (galima paprasčiau-
siai nusipirkti bet kokių išdžiovintų
jūrų žolių, kurios yra labai pigios,
sutrinti jas į miltelius) su šaltu virin-
tu vandeniu. Gydomasis poveikis bus
dar geresnis, jei jūros kopūstų mil-
telius užpilsite šaltu vandeniu (1
šaukšteliui miltelių puse puoduko
vandens), paliksite nusistovėti, o po
to išgersite. Taip gydytis patariama
15–30 dienų, kol pagerės savijauta. 

* Arterosklerozės, širdies ligų ir
tromboflebito gydymui patariama
vartoti jūros kopūstų, nes juose yra
medžiagų, skystinančių kraują ir
neleidžiančių susidaryti trombams,
be to, mažinančių cholesterolio kiekį
kraujyje bei didinančių kraujagyslių
elastingumą. Šių ligų gydymui pata-
riama 4 kartus per dieną išgerti po
šaukštelį sausų jūros kopūstų mil-
telių su šiltu virintu vandeniu.

* Jei dažnai svaigsta galva, kas-
dien suvalgykite prieš pietus po vieną
šaukštelį susmulkintų jūros kopūstų.

* Skrandžio ir žarnyno ligų gydy-
mas. Suvalgykite kasdien po 5 šaukš-
tus šviežių, šaltame virintame van-
denyje išmirkytų arba konservuotų
jūros kopūstų. Galite suvartoti ir po 2
šaukštelius džiovintų jūros kopūstų
miltelių, užgerdami juos vandeniu.
Gydytis patariama 3–4 savaites, po to
padaryti savaitės pertrauką ir gydy-
mą vėl pakartoti.

* Imuninę sistemą galima stip-
rinti jūros kopūstų antpilu: vakare
vieną puoduką virinto šalto vandens
supilkite į stiklainį, sudėkite džiovin-
tų jūros kopūstų ar kitokių jūros
žolių ir palikite per naktį nusistovėti.
Ryte stiklainį uždenkite ir pastaty-
kite į šaldytuvą. Gerkite antpilo po 1
šaukštelį ryte ir vakare prieš valgį.

* Sergantiems mažakraujyste ir
norintiems pagerinti atmintį pataria-
ma kasdien suvalgyti po 2 šaukštus
šviežių ar konservuotų jūros kopūstų
arba po šaukštelį džiovintų jūros
kopūstų miltelių.

* Jei dažnai užkietėja viduriai,
išgerkite ryte ir vakare po 1 šaukštelį
džiovintų jūros kopūstų miltelių,
užgerdami juos vandeniu.

* Jūros kopūstai veiksmingai
mažina poodinį riebalinį sluoksnį,
todėl jie yra puiki priemonė norint
numesti nereikalingo svorio. Juose
yra jodo, kurio mums reikia skyd-
liaukei, kad ši gamintų ,,lieknėjimo”
hormoną tiroksiną. Taip pat jodas
aktyvina medžiagų apykaitą, mažina
cholesterolio kiekį kraujyje, gerina
virškinimą, o ląstelieną ilgam sutei-
kia sotumą ir slopina alkį.

* Nusilpus nervų sistemai, išgy-
venant depresiją patartina kasdien
suvalgyti po vieną šaukštelį sutrintų
bet kokių jūros žolių, užsigeriant
vandeniu.

* Jūros žolės turi betakarotino
net dešimtį kartų daugiau nei mor-
kos, todėl jos stiprina regėjimą.

Džiovintų jūros žolių, jūros ko-
pūstų galima nupirkti amerikiečių
sveiko maisto parduotuvėse arba Azi-
jos kraštų parduotuvėse. Aš papras-
čiausiai jūros žoles smulkiai susitru-
pinu ir apie šaukštą pasibarstau ant
salotų arba ryžių, priklausomai, ką tą
dieną valgau. Galima jų pabarstyti ir
į sriubas. Nereikia jų mirkyti, nes
pamirkytų nesugebėsime valgyti –
tiesiog jų neįmanoma sukramtyti, bet
smulkiai susmulkinkite. Mirkome tik
tais atvejais, kai norime gerti antpilą.
Jūros žolės turi stiprų žuvies kvapą,
bet sumaišius jas su bet kokiomis
salotomis ar kitais patiekalais, gau-
name malonesnį skonį, tik nepadau-
ginkime jų.

Avokadas

Viena ,,Draugo” skaitytoja prašė
parašyti apie avokadus, kuriuos ji
mėgstanti ir kasdien valgo.

Avokadų gimtinė yra tarp Mek-
sikos ir centrinės Pietų Amerikos,
Andu regione – Peru. Archeologinių
tyrinėjimų metu aztekų gyvenvietėse
buvo rastas didelis avokado formos
indas vandeniui, tai reiškia, kad
avokadai jiems buvo žinomi ir jie juos
vartojo. To indo data buvo nustatyta
900 metų pr. Kr.

Ispanai, užkariavę aztekus, pir-
miausia susipažino su šiuo vaisiumi.
Ne iš karto jis jiems patiko, nebuvo
patrauklus nei savo išvaizda, nei sko-
niu. Pradžioje jie avokadus pavadino
,,aligatoriaus kriaušė” dėl jų susi-
raukšlėjusios žievės ir formos. Ispanų
užkariautojai avokadus atvežė į Ang-
liją. 

Avokadai ne iš karto tapo popu-
liarūs. Botanikas Henry Perrine pir-
muosius avokado medžius užveisė
Florida 1833 metais. Tik nuo 1900
metų avokadai buvo pradėti auginti
komerciniams tikslams. Apie 1926
metus avokadus pradėjo auginti
California, Hawaii. Tačiau apie avo-
kadus buvo mažai žinių, žmonės ne-
žinojo net kaip juos valgyti, o dėl jų
savito skonio mažai kas jais domėjosi.
Tik apie 1950 metus avokadai pasi-
darė populiarūs, juos imta naudoti
salotoms. Populiariausia avokado
rūšis yra Hass, auginama California
valstijoje. Šis vaisius sveria puse
svaro ir sunokęs turi juodos spalvos
žievę. Dabar avokadai auginami vi-

suose šiltuose kraštuose. 

Gydomosios savybės

Mokslininkai tyrinėdami avo-
kadus nustatė, kad jie turi labai daug
gydomųjų savybių. Net yra sakoma,
kad suvalgius kasdien vieną avokadą,
nereikės nė vieno daktaro. Avoka-
duose susikaupęs didelis kiekis vita-
mino C, riboflovino, vitaminų B, A, E,
daug mineralinių medžiagų ir kt. Kai
kas galvoja, kad avokadai turi savyje
daug riebalų, bet jų vaisiuje randama
monosuktūrinių riebalų, kurie maži-
na cholesterolio kiekį, todėl jie pade-
da širdies veiklai. 

Avokadus valgant apsisaugosime
nuo prostatos vėžio. Moterims jie
naudingi, nes padės apsisaugoti nuo
krūtų vėžio. Avokaduose randamas
didelis kiekis luteino, kuris stiprina
akis, padės išvengti katarakto. Avo-
kadai stiprina širdies veiklą, tirpdo
cholesterolį, apsaugo nuo insultų. 

Avokadai tinka sausai odai, jais
naikinamos raukšlės. Reikia tik su-
maišyti avokadą su grietine, užtepti
šia košele veidą ir kaklą, palaikyti 15
min. ir po to nuplauti drungnu van-
deniu. Pirštų galais pamasažuoti apie
akis ir kaklą, kad aliejus giliau įsi-
gertų.

Praktiškas panaudojimas

Daugiausia avokadai naudojami
su salotomis. Jų vaisius supjausto-
mas ir uždedamas ant salotų. Daug
kas mėgsta avokadus valgyti su kre-
vetėmis. Galima perpjauti avokadą,
išimti jo kaulą, tuoj pat apšlakstyti
citrinos sultimis, nes kitaip jis tuoj
pajuos. Virtas krevetes paruošti su
savais mėgiamais prieskoniais ir šiuo
krevečių mišiniu užpildyti avokado
puseles.

Avokadai labai populiarūs Bra-
zilijoje. Tačiau brazilai įpratę avoka-
dus ne valgyti, bet gerti. Į plakiklį jie
sudeda avokadą, apelsiną, bananą,
užpila pienu. Gaunasi skanus pieno
kokteilis. Galima pridėti dar kitokių
vaisių. Vaikai labai mėgsta tokius
kokteilius, gerdami juos gauna visų
būtiniausių vitaminų.

Dar galima išimti avokado minkš-
timą į lėkštutę, išspausti ant jo citri-
nos sultis, pabarstyti cukraus, su-
maišyti. Gausime skanią saldžia-
rūgštę košelę.

Meksikiečiai išpopuliarino iš
avokadų paruoštus ,,Guacomole”
pagardus. Jie gali būti aštraus arba
labai aštraus skonio, nes dedama į
juos daug raudonųjų čilės pipirų.

Avokadams neleidžiama sunokti
ant medžių, jie nuskinami dar nepri-
nokę. Parduotuvėse geriau pirkti
nelabai minkštus avokadus. Namuo-
se po keleto dienų jie suminkštėja.
Norint pagreitinti sunokimo procesą,
paprasčiausiai įdėkime avokado vai-
sių į rudą popierinį maišelį ir jį pa-
dėkime į orkaitę, uždegę orkaitės
lemputę. Taip palikime per naktį,
kitą rytą avokadas bus sunokęs.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 34

* * *
O štai buvęs ,,politinis vadovas”

Avramenka ,,pasitobulinimo kursų”
nemini:

,,1941 metų gegužės pradžioje iš
Maskvos Raudonosios armijos vyriau-
siosios propagandos valdybos buvo
gauta visiškai slapta direktyva. Joje
buvo rašoma, kad nacionalinis 29-
asis teritorinis šaulių korpusas lik-
viduojamas. Iš komisarų buvo rei-
kalaujama slaptai parengti išsamias
kiekvieno lietuvių karininko, puska-
rininkio politines charakteristikas.
Jose turėjo būti politiškai įvertintas
jų darbas, veikla, pažiūros, pozicijos.
Buvo rekomenduojama išskirti kari-
ninkus, galinčius toliau tarnauti
Raudonojoje armijoje, o kitus – pa-
leisti į atsargą. Prisiminęs, kad pa-
našiai buvo atestuojama 1937 metais,
supratau, ko reikia laukti. Juolab kad
per mano tarnybos korpuse mė-
nesius nemažai lietuvių karininkų
jau buvo suimta. Visiems karinin-
kams parašiau teigiamas, objektyvias
charakteristikas. Tris karininkus,
tarp jų ir plk. Banį, rekomendavau
paleisti į atsargą. (...)

Mes, komisarai, gavome telegra-
mą, kad įvyks taktikos pratybos. Jose
turi dalyvauti plk. Banys ir dar du
leitenantai, todėl jie privalo atvykti į
diviziją pasiimti žemėlapius ir kitus
daiktus. Taip į divizijos štabą susi-
rinko apie 200 (80 proc.) karininkų,
ir jie sunkvežimiais buvo išvežti
,‘rekognoskuotėn’ .’’ (A.Martinionis
,,Lietuvos kariuomenės tragedija”,
psl.  88)

* * *
Bet po mūsų karininkų išvežimo

gyvenimas stovykloje dar labiau su-
griežtėjo. Politrukai prižiūrėjo, kad
niekas nedainuotų lietuviškų patrio-
tinių dainų, o kitokių mes nemokė-
jome ir nenorėjome mokytis. Visiems
buvo liūdna, ir ne dainos buvo galvo-
je. Vargšas Aleksandravičius! Visai be
reikalo jis mus vargino ir pats
varginosi. Mus tada reikėjo mokinti
ne dainavimo, o visai kitokių įgū-
džių...

Dar neišvežtiems karininkams
buvo įsakyta raportuoti rusiškai,
atseit, kad greičiau išmoktų bolše-
vikines komandas, ir iš ,,lietuviškojo
korpo” mes jau atvirai pavirtome gry-
nai Raudonarmietišku daliniu.

Į kokius ,,pasitobulinimo kur-
sus” tada išvežė plk. Banį ir kitus
neparsidavusius Lietuvos karininkus
ir puskarininkius paaiškėjo tik žy-
miai vėliau. Daugelis jų buvo sušau-
dyti, sušalo ar mirė iš bado Norilske
ir kituose Sibiro lageriuose.

Komunistas Pranas Petronis
aukščiau paminėtame straipsnyje
taip aiškina plk. Banio dingimą:

,,Jis (Banys – L.Č.) nuolat su
mūsų politruku Abramenka ginčy-
davosi. Kai tik užeidavau, vis rasda-
vau abu prie stalo sėdinčius ir įrodi-
nėjančius, kieno valdžia geresnė:
Smetonos ar sovietinė. Aš tylėdavau:
užsiiminėjau tik kariškais dalykais.
Batarėjose politrukais dirbo vietiniai
Lietuvos žydai, su jais reikalų neturė-
jau. Birželį, prieš pat karą, Banį, kaip
ir daugelį lietuvių karininkų, suėmė.
Kurie mokėsi užsienyje, tuos pir-
miausia ištrėmė. Aš iš Lietuvos nebu-
vau išvykęs, be to, užtarė Abramen-
ka.” (Liutauras Žvanginis, ,,Likimas
kelio neklausia”)

Ką čia ir bepridėsi... Nors galima.
Neseniai ,,Karyje” (1989 m.,  Nr. 7,
psl. 301), kurį išeivijoje leido nuo
Sibiro ir mirties išsigelbėjusieji Lie-
tuvos kariškiai, aš perskaičiau kitą
Petronio ,,prisipažinimą”, perspaus-
dintą iš straipsnio komunistinėje
,,Tiesoje” (1989. I. 24, nr. 25):

,,Aš taip pat du kartus buvau
prie represavimo ribos. Pirmą kartą
1941 m. birželio mėnesį buvau ‘iš
viršaus’ įtrauktas į represuojamųjų
sąrašą. Bet mane užstojo diviziono,
kurio štabo viršininku aš buvau,
komisaras. Mat aš buvau jo vertėjas
per politinius užsiėmimus. Prieš tuos
užsiėmimus su komisaru nagrinė-
davau jo pranešimo tezes, kad galė-
čiau teisingai tą pranešimą išversti.
Taip bendraudamas, įsigijau jo pasiti-
kėjimą ir net gavau jo rekomendaciją
stoti į Komunistų partiją. Todėl kai
tik prasidėjo represijos ir buvo areš-
tuotas diviziono vadas, dar du kari-
ninkai ir du puskarininkiai, komi-
saras pakvietė mane į savo palapinę
(buvome Varėnos poligone!) ir pasa-
kė: ,,Nesijaudink! Užtikrinu, jog tau
nieko neatsitiks”! Tik vėliau, jau
prasidėjus karui, jis man pasakė, jog
buvau represuotinų karininkų są-
raše.” (Avramenka kažkodė prisimi-
nimuose nemini tokio ,,sąrašo” su
Petronio pavarde)

(Lietuvos kariuomenės pulkinin-
kas Jackus Banys iš Rytų ,,kursų”
nebegrįžo. Jis mirė Sibire, Norilsko
konclageryje, ne kaip kariškis, o kaip
paniekintas ir nukankintas kalinys.
O jo brolis, taip pat Lietuvos pulki-
ninkas, Aloyzas Banys sugebėjo iš-
trūkti iš paniško Raudonosios armi-
jos bėgimo karo pradžioje, o vėliau
pasitraukė į Vakarus ir mirė Ame-
rikoje.)

* * *
Pavakaryje į mūsų dalinį vėl

atėjo brolis Vincas. Kaip minėjau, ka-
rininkai (o, jis buvo jaunesnysis lei-
tenantas) turėjo teisę poligone vaikš-
čioti iš dalinio į dalinį, bet irgi, tik su
savo komisaro leidimu.

Vincas atėjo manęs aplankyti ir
tuo pačiu pasiteirauti, ar aš nesu ga-
vęs iš mamos laiško ir panašiai. Su-
radęs mane prie palapinės išsikvietė
pokalbiui:

– Sveikas! Reikia pasišnekėti.
– Čia pavojinga, mane seka

politrukas, – tyliai, beveik pašnabž-
domis įspėjau brolį.

Mes vėl nuėjome prie upelio
kranto, bet šį kartą tolėliau. Gerai
apžiūrėję aplinką, kad kas nors ne-
prisiartintų prie mūsų nepastebėtas,
atsisėdome atviroje vietoje. Aš – vei-
du į rytus, į stovyklos pusę, o Vincas
– į vakarus, į Varėnėlės upelio pusę
(vėliau tomis pačiomis kryptimis
amžinai išsiskyrėme...). Šnekėjomės,
visą laiką akylai žiūrėdami priešais
save.

– Praeitą naktį dingo mūsų vadas
plk. Banys ir nemažai kitų karininkų
– papasakojau broliui paskutines
naujienas.

– Žinau, kas darosi. Pas mus tas
pats. Ir iš mūsų pionierių bataliono
jie išsivežė beveik visus lietuvius
karininkus. Irgi praeitą naktį! Paliko
tik kelis jaunesniuosius leitenantus,
puskarininkius ir viršilas. Atseit, į
,,Maskvos kursus”, bet aš tuo neti-
kiu. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.        Praėjusios
savaitės Europos Komisijos (EK)
kreipimasis į Lietuvos Vyriausybę
aiškiai parodė, kad valdantieji turės
priimti sprendimą išformuoti ,,Leo
LT” arba gaus mokėti baudas. Lands-
bergis, kas man patiko, labai aiškiai
išsakė savo nuomonę savo partijoje.
Tuo metu kitas europarlamentaras
Šarūnas Birutis galėjo padaryti dau-
giau, kad DP neparemtų ,,Leo LT”
kūrimo.

– Per šiuos rinkimus TT
vadovas Paksas žadėjo: sieksiu,
kad būtų pratęstas Ignalinos
atominės elektrinės (IAE) dar-
bas. Ar tai realu?

– Tikrai nerealu. Tokios kalbos –
labiau bandymas pataikauti rinkė-
jams. Nerealu todėl, kad 2009-ieji jau
perkopė į antrąją pusę, o susiderėti
su kitomis 26 ES valstybėmis reikia
ne vienerių metų. Tuo metu, kai pre-
mjeras Gediminas Kirkilas dėl IAE
pratęsimo derėtis išsiuntė Aleksand-
rą Abišalą, jau buvo vėlu. Kai dar
2006 metais buvo kreiptasi ir į prem-
jerą Algirdą Brazauską ir į preziden-
tą Valdą Adamkų, prašant mūsų
interesus ginti ir EK, ir Europos Ta-
ryboje, nes yra galimybė svarstyti
protokolą prie sutarties, kuriame
sakoma, kad ypatingomis sąlygomis
sutartį galima peržiūrėti, – mūsų val-
džios vyrai kalbėjo, kad sutarties
pažeisti negalime. Po to laikysena pa-
sikeitė, bet tai jau buvo daugiau šou,
o ne realūs veiksmai.

– Ar pasitikėjimo EP darbu

nepakerta ir mūsų valdžia: EP
parengė bendrą visoms bendri-
jos narėms antikrizinį planą,
tačiau Lietuvos Vyriausybė pa-
reiškė, kad mūsų padėtis – ki-
tokia?

– Pats pasakymas, kad mes –
kitokie, yra teisingas. Neseniai EK
pateikė ataskaitą, kurioje pasakyta,
kad nuosmukį Lietuvoje nulėmė ne
pasaulinė krizė, tai – buvusios Kir-
kilo Vyriausybės 2007–2008 metais
vykusio lėšų iššvaistymo pasekmė.
Kalbant apie krizės įveikimą, manau,
išeitys yra bendros, ir mes turėjome
pasinaudoti lygiai ta pačia praktika ir
būdais, kaip kitos ES valstybės. Jei
kalbame apie ekonomikos vystymąsi
ir neleidžiame augti arba bent išlikti
verslams, akivaizdu, kad pajamų į
biudžetą negausime.

Teks dar palaukti

– Politikai prakalbo apie tai,
kad antrai kadencijai išrinktas
Landsbergis gali taikytis į EP
vadovus. Ar Lietuva gali to lauk-
ti?

– Labai gerbiu profesorių Lands-
bergį, bet nemanau, kad jis turėtų
kokių nors galimybių. Tai yra di-
džiųjų valstybių susitarimas. Mes
savo kadencijoje kėlėme labai garsų
Lenkijos politiką Bronislaw Geremek
(vienas iš ,,Solidarumo” vadovų –
red.), bet jis irgi nebuvo išrinktas.

Sutrumpinta
Jurga Tvaskienė

„Lietuvos žinios” 

O. JUKNEVIČIENĖ

Europos parlamentas.
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Mažoji Olandija Amerikoje.

Čia daromos klumpės.                                         Laimos Apanavičienės nuotr.

Taip gyveno olandų emigrantai.

Malūnas tulpių ūkyje.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Šiais sunkiais ekonominiais lai -
kais ne visi gali išvažiuoti atostogau-
ti. Tačiau vienos – dviejų dienų atos -
togas tikrai galime sau leisti. Jos ir
kai nuos nedaug, ir, aplinką pakeitę,
pailsėsime, atsigaivinsime nuo kas -
die ninės rutinos. Patikėkite, aplink
mus tikrai yra vietų, kur galima pui -
kiai praleisti savaitgalį. Tuo įsitiki -
nau pati, prieš mėnesį apsilankiusi
nedideliame Holland, MI miestelyje. 

Įsikūręs Holland miestelis netoli
Michigan ežero ant Macatawa ežero
kranto. Jame gyvena per 26,000 gy -
ventojų. Jau miestelio pavadinimas
sa   ko, kad jį įkūrė olandai.

Šiemet Holland buvau nuvažia -
vusi per Tulpių festivalį, kurio šak -
nys siekia 1930-uosius metus. Kaip ir
Olandijoje (Europoje), taip ir šiame
miestelyje kasmet pasodinama  dau-
gybė tulpių, kurioms sužydėjus ir
vyksta Tulpių festivalis. Sakoma, kad
miestelyje kasmet pasodinama šeši
milijonai tulpių svogūnėlių.  Nežinia,
kaip dėl tų šešių milijonų, bet kad
prie kiekvieno namo, kiekvienoje
aikštelėje, prie prekybos ir turistinių
centrų, parkuose  – visur žydi tulpės,
tikra teisybė. Pati savo akimis įsitiki -
nau. Tik čia gali pamatyti tokią tul -
pių spalvų, dydžių, formų įvairovę.
Kas met pasižiūrėti Tulpių festivalio
suplaukia minios turistų.

Sakysite, ko ten važiuoti, jei Tul -
pių festivalis pasibaigė? Patikėki te,
tik rai verta ten nuvykti, pažiūrėti yra
ką. Holland muziejuje, 31 West 10th
St., kuris įsikūręs 2 aukštų buvusia -
me pašto pastate, sužinosite mieste-
lio istoriją, susipažinsite su olandų
me nu. Cappon name – muziejuje
(The Cappon House Museum), 228
West 9th St., statytame 1874 m.,
įkur tas šio miestelio įkūrėjo ir pirmo-
jo Holland miestelio mero, olandų
imig ranto Isaac Cappon muziejus.
Ne toliese (190 West 9th St.,) – mies -
telio naujakurio namas – muziejus
(The Settlers House Museum). Na -
mas statytas 1867 m. Jį apžiūrėję pa -
matysite, kaip kūrėsi ir gyveno olan -
dų darbo klasės imigrantai. 

Gerai pastudijavę miestelio ren -
gi nių kalendorių įsitikinsite, kad
nuo bodžiauti, atvykus į Holland, ne -
bus kada. Dar šį šeštadienį, birželio
13 d.,  sporto mėgėjai galės dalyvauti
Macatawa ežero triatlono var žybose
(Lake Macatawa Triathlon), kurios
vyks Dunton Park, 290 Ho ward Ave.
Nuostabiame Macatawa ežere vyks
pusės mylios plaukimo rungtis,  po to
sportininkai važiuos 22.8 mylias dvi-
račiu ir bėgs 4.8 mylias. Taigi, norin-
tys išbandyti jėgas – skambinkite Da-
rin Duistermars tel.: 616-395-0178.

Kiekvieną ketvirtadienį miestelio
centre, 76 East 8th St., birželio 11 –
rugpjūčio 27 dienomis nuo 6 val. v. iki
8 val. v. vyks vasaros koncertai ir
įvai riausi aktorių pasirodymai. Kiek -
vienas ras programą savo skoniui –
kas eis pasižiūrėti cirko aktorių pa si -
rodymo, kas – teatro spektaklio, kas
,,break” šokėjų. Na, o jei jokio ren -
ginio nenorėsite stebėti, galėsite ra -
miai įsitaisyti ant kėdutės prieš dai -
lininką ir po pusvalandžio atminčiai
turėsite savo portretą. (Daugiau apie
vasaros ketvirtadienių vakarus:
http://www.downtownholland.com
arba tel.: 800-506-1299.)

O ką jau kalbėti apie Vėjo malūno
salos parką (Windmill Island) įsikū -
ru sį 36 akruose prie Macatawa upės
ir besitęsiančio iki to paties pavadini-
mo ežero. Įėjimas – ties 7th St. ir Lin -
coln Ave. sankryža. Kasmet ba lan -
džio – spalio mėnesiais šią vietą ap -
lanko per 150,000 turistų. Čia ne tik
galėsite pamatyti seniausią Ameri ko -
je veikiantį olandišką vėjo malūną.
Čia vyksta daugybė renginių, o esan -
čiame paviljone jaunavedžiai švenčia
vestuves. Mėgstantiems paplaukioti
kanoja siūlyčiau rugpjūčio 1 d. nuo
8:30 val. r. iki 12 val. p. p. dalyvauti
žygyje po Macatawa ežerą. Žygis
prasidės ir baigsis Windmill Island
Gardens. Daugiau apie žygį sužino si -
te www.windmillisland.org.

Žvejai liepos 31– rugpjūčio 2 die -
no mis gali dalyvauti žūklės varžybo -
se. Varžybų dalyviai apgyvendinami
vieš butyje ,,Yacht Basin Marina”,
1862 Ottawa Beach Rd. Vie tų skai -
čius ribotas, tad norintys turi jas už -
si  sa kyti iš anksto tel.:  616-786-2205.

Nuvažiavusiems į Holland siūly -
čiau apsilankyti ir etnografiniame
olan dų muziejuje (US 31 & James St,
sankryža) po atviru dangumi. Pasi -
junti kaip mažame Olandijos mieste-
lyje, kur pamatysi ir kanalą, ir vėjo
ma lūną, pasigėrėsi olandiška archi -
tek tūra. Čia sužinosite garsiųjų olan -
diš kų siūrių darymo paslaptis, pa -
matysite, kaip žiedžiami ir tradicine
mėlyna spalva dažomi olandiško por -
celiano indai, kaip iš vaško liejamos
žvakės, drožiamos medinės klumpės.
Na, o pavaikščioję po mažytes suve -
ny rų parduotuvėles būtinai įsigysite
mielą olandišką suvenyrą.

Net ir žiemą čia yra kas veikti!
Garsieji Kalėdiniai turgūs, besitę -
sian tys 2 savaites (šiemet jie vyks
lap kričio 27 – gruodžio 13 dienomis)
sutraukia daugybę žmonių. Kur kitur
nusipirksi tokių originalių kalėdinių
eglutės žaisliukų, juvelyrinių dir bi -
nių ar tiesiog malonią šir džiai smulk-
menėlę?!

Tie, kas mėgsta pavasarines gė -
les – tulpes, narcizus, hiacintus, turė -
tų užsukti į tul pių ūkį (12350 James
St.). Ir nors ūky je žydinčių tulpių jau
ne bepama tysite, galėsite užsisakyti
įvairiausių rūšių šių gėlių svogūnėlių.
Užsisakyti svogūnėlius galima ir in -
ter netu: www. durchvillage.com.

Taigi, nepaisydami ekonominių
sun  kumų, tikrai galime pasidaryti
ne dideles atostogas ir apžiūrėti ma -
žuosius Amerikos miestelius. Ne  nu si -
vilsite.

Savaitgalis Holland, MI
Mažieji Amerikos miesteliai

Lėlės olandų tautiniais drabužiais.



DRAUGAS, 2009 m. birželio 11 d., ketvirtadienis                    11

DIDŽIOJI BRITANIJA

* * *  www.draugas.org  * * *  www.draugas.org  * * *  www.draugas.org  * * *

ZITA ÇEPAITÈ

Šiuo metu Londone gyvenančiam
Vladislovui Pociui, 2005 metų Lietu-
vos ir pasaulio fitneso čempionui, rū-
pi žmonės, kuriuos palietė narkoma-
nijos ar alkoholizmo rykštė. Jo pas-
tangomis Londone prieš metus įkurta
Priklausomybių reabilitacijos ben-
druomenė ALFA.

Dabar apsaugininku dirbantis 31
metų Pocius bando rasti patalpas,
kur ruošiasi įkurti centrą, kad narko-
manai ir alkoholikai galėtų gauti
jiems reikalingą pagalbą. Jau aštuo-
neri metai visiškai blaiviai gyvenan-
tis vyras neslepia, kad jam pačiam
teko patirti, ką reiškia būti priklau-
somam nuo narkotinių medžiagų ir
kaip sunku ištrūkti iš užburto prik-
lausomybių rato.

– Rūpintis priklausomybę
turinčiais žmonėmis – nelengvas
pasiryžimas. Kas paskatino jus
to imtis?

– Pats praėjau visus tuos kelius,
vartojau heroiną ir kai patyriau visus
praradimus, kuriuos atneša narko-
tikai, ėmiau ieškoti pagalbos. Lietu-
voje tada jau egzistavo keletas reabi-
litacijos centrų. Bet aš apie juos neži-
nojau, tad kreipiausi į vienuolyną.
Ten man davė vieno reabilitacijos
centro telefoną, nuvykau ir pasilikau.
Praėjau reabilitacijos kursus ir kai
įteikinėjo kursų baigimo sertifikatus,
manęs pasiteiravo, ką tie kursai man
davė.

Sakau, turėjau galimybę pažinti
save, suvokti, kas esu, nes šiaip daž-
nai mūsų mintyse vyrauja chaosas ir
savo tikrojo „aš” mes nepažįstam.
Kitame reabilitacijos centre jau galė-
jau dirbti programų koordinatoriumi.
Atvažiavęs į Londoną gyvenau blai-
viai, nevartojau svaigalų, bet jutau
tuštumą. Dirbau statybose – tai ne-
buvo darbas, kur būčiau galėjęs save
įgyvendinti, ir supratau, kad man
trūksta bendravimo su priklausomy-
bę turinčiais žmonėmis, galimybės
padėti jiems susivokti, rasti kelią.

Angliškai nekalbu ir nežinojau
nuo ko pradėti, bet paskui sutikau
žmonių, kurie mane palaikė, paskati-
no, parodė susidomėjimą. Dabar ne-
žiūriu į tai, kas gąsdina, o galvoju
apie tai, ką galiu padaryti šiandien.

– Kaip atsidūrėte Londone?

– Mano atsiradimo Londone
istorija gana įdomi. Kai išsivadavau
nuo narkotikų, man gyvenime pra-
sidėjo labai geras laikotarpis – daug
treniravausi ir fitneso varžybose Lie-
tuvoje laimėjau pirmą vietą. Paskui
aukso medalį laimėjau ir pasaulio
varžybose. Buvo toks pakilimo pojū-
tis – tarsi būčiau ant aukšto kalno.
Tačiau ateina laikas, kai reikia nuo jo
nulipti, ir tas metas buvo sudėtingas,
tarsi kokia tuštuma atsirado. Tada
nesupratau, kad žmogui reikia galbūt
ne vieno, o kelių kalnų, kad nuo vieno
nusileidus, ruoštumeis kopti į kitą,
galbūt aukštesnį. Buvimas blaiviam –
kai nebereikia narkotikų, neteikė
pasitenkinimo. Ir vienas draugas
pasiūlė atvykti į Angliją. Beje, fitne-

sas – brangus sportas, tad aš turėjau
skolų, o Lietuvoje dirbant socialinėje
srityje tikrai nebuvo jokių galimybių
tas skolas atiduoti. Ir atvykau čia
trims mėnesiams. Darbas statybose
buvo sunkus, jutau nepilnavertiš-
kumą, nes svetima aplinka, nieko ne-
susigaudžiau. Bet apsipratau, vėliau
nusipirkau įrankius ir kadangi pa-
auglystėje kažkiek yra tekę staliauti,
tai dar truputį pasimokiau ir taip
pradėjau dirbti staliumi. Tačiau rei-
kalingumo jausmo darbas nesuteikė,
o dabar, kai ėmiau padėti priklau-
somybe sergantiems, jau yra dėl ko
gyventi.

– Kodėl sumanėte reabilitaci-
jos centrą įkurti Londone?

– Priklausomybės ligomis ser-
gantys žmonės čia dažnai turi daug
pereiti, kad gautų pagalbą ar reika-
lingą gydymą. Be to, daugeliu atvejų
gydymas brangus. Mūsų centras būtų
nemokamas, svarbu, kad žmogus su-
pratų, jog jam reikia pagalbos ir no-
rėtų ją gauti. Truputį baisu, nes nie-
kada neteko savarankiškai to daryti,
tačiau supa palaikantys ir padėti
pasiryžę žmonės. Jau turiu rėmėjų,
savanorių, kurie pasirengę padėti, jei
reikės gydymo. Tačiau tas centras
nebus benamių namai, nors man
žmonės dažnai sako – va, sutikau lie-
tuvį, neturi kur prisiglausti. Tačiau
valkatavimas – jau padarinys. Pir-
miausia reikia keisti mąstymą, atsi-
kratyti tam tikrų įpročių ir grąžinti
žmogų į visuomenę.

– Ar dažnai tenka sutikti
pagalbos reikalingų žmonių?

– Kreipiasi visiškai nepažįstami,
susiranda vieni per kitus. Yra ži-
nančių mano praeitį ir jie nukreipia
pas mane. Šiuo metu dirbu su ketu-
riais asmenimis, konsultuoju, kal-
buosi su jų artimaisiais ir savo gyve-
nimo kitaip neįsivaizduoju. Dažniau-
siai kreipiasi artimieji, kurie mato,
kas vyksta ir dažnai būna tapę nuo
narkotikų priklausomo žmogaus
įkaitais – dėl nuolatinio teroro, pini-
gų reikalavimo, barnių ir įtampos. Jie
pavargsta nuo tokio gyvenimo ir krei-
piasi klausdami, gal galiu rasti kur
tokį narkomaną ar alkoholiką išsiųs-
ti.

Bet svarbu, kad pats žmogus su-
prastų, kad jam reikia pagalbos – tik
tada galima tikėtis rezultato. Šiuo
metu padėti galime nedaug – ben-
draujame su narkomanų ar alkoho-
likų artimaisiais, konsultuojame,
kaip gyventi ir kaip padėti priklau-
somybę turinčiam žmogui. Aš pats
teikiu konsultacijas telefonu ir inter-
netu. Didžiausias darbas šiuo metu –
rasti patalpas.

Esu išsiuntęs prašymus į daugy-
bę savivaldybių, nes akivaizdu, kad
gydymosi kurso metu tiems žmonėms
reikia turėti, kur gyventi, nes gydy-
mo procesas ilgas. Reikia pakeisti
aplinką, kad įveiktų įpročius ir drau-
gų įtakas, padėti atrasti vieno ar kito
žmogaus talentus, nukreipti tam
tikra vaga… Šiuo metu galiu nebent
nukreipti į Lietuvoje esančius reabi-
litacijos centrus. Narkomaną ištrauk-
ti iš tos pavojingos aplinkos – narko-

Buvusiam čempionui Londone
rūpi narkomanai ir alkoholikai

manų terpės nėra labai sunku, bet
klausimas, kaip tuos visus išgyve-
nimus ir patyrimus ištraukti iš jo
galvos.

– Kas lemia, kad išsivysto
priklausomybė?

– Yra nustatyta, kad žmogus turi
apie 120 priklausomybių. Vienos jų
yra daugiau žalingos, kitos mažiau.
Kiekvieno žmogaus gyvenime reika-
lingi pokyčiai ir kartais žmonės, kai
jų gyvenimas tampa vienodas, besi-
kartojantis, mano, kad svaigalai gali
būti tas pokytis, suteikiantis naujų
išgyvenimų, kurių jam stinga. Pri-
klausomybė atsiranda tada, kai žmo-
gaus mintys, jausmai, elgesys prik-
lauso nebe nuo jo paties, o nuo šalu-
tinių veiksnių, tokių kaip cheminės
medžiagos, pomėgis lošti ar žaisti
kompiuterinius žaidimus, seksas ir
pan. Tas, kuris turi priklausomybę,
visada ras pasiteisinimą, kodėl jam to
reikia.

Keisti įpročius labai sunku – rei-
kia keisti gyvenamąją vietą, draugų
ratą, tačiau net po reabilitacijos, susi-
tikus su senais pažįstamais, vėl sug-
rįžti prie senų įpročių labai paprasta.
Todėl narkomanams kalbėti apie tai,
ką reiškia būti laisvam nuo svaigalų,
narkotikų ar alkoholio, neturint
tokios patirties, labai sunku. Prisi-
menu, aš jau trejus metus nevartojau
narkotikų, bet jausmo, kokia prasmė
atsiveria gyvenant blaiviam, vis ne-
buvau pajutęs. Tik po trejų metų

tokio gyvenimo staiga kažkas atsivė-
rė, atsirado pojūtis, ką tai reiškia.

– Kurti tokį centrą reikalin-
gos lėšos. Iš kur jos?

– Tenka kol kas investuoti pa-
čiam. Duoną užsidirbu kaip apsau-
gininkas, bet dabar jau vis daugiau
lietuvių man padeda, vienas sukūrė
internetinį puslapį, ,,Lituanica” pa-
žadėjo padėti maisto produktais, kai
centras bus įkurtas… Daug artimų
žmonių palaiko morališkai, paskati-
na, sustiprina. Žinau, kad sunku, kad
gali ne iš karto pavykti – kas brangu,
tas daug sunkiau pasiekiama. Esu
tikintis žmogus. Anksčiau manyda-
vau, kad pasaulis sukasi aplink ma-
ne, o dabar matau, kad esu dalelė
visos kūrinijos, matau, kaip sklei-
džiasi pavasaris, o kai ateina ruduo,
matau jo spalvas ir nuotaikas. Matau
pasaulį pilną grožio net krizės metu.

Priklausomybių reabilitacijos
trukmė maždaug vieneri metai. Per
tą laiką mokomasi elgesio įgūdžių,
problemų sprendimo būdų, sveiko
gyvenimo būdo pagrindų, dvasinės ir
fizinės higienos, naujo požiūrio į
gyvenimą. Priklausomybių reabili-
tacijos organizacija ALFA įkurta 2008
metų lapkričio mėnesį. Internetinis
puslapis: www.alfalife.org.uk el.
paštas: info@alfalife.org.uk. 

Sutrumpinta 

Anglija.lt

A † A
LIUDA GRIAUŽDIENĖ

GAČIONYTĖ

Mirė 2009 m. birželio 7 d.
Gyveno North Riverside, IL, anksčiau Cicero, IL.
Gimė Rusijoje, St. Petersburg. Gyveno Lietuvoje, Giedraičiuose.

1949 m. imigravo į Kanadą, o 1962 m. į  Ameriką.
Nuliūdę liko: sūnus dr. Mindaugas su žmona Lydia; anūkai

Julius ir dr. Rima bei kiti giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje.
A. a. Liuda buvo žmona a. a. Kazio ir mama a. a. Dalios Auk-

sinaitis.
Laidotuvių šv. Mišios įvyko trečiadienį, birželio 10 d. Švč. Ma-

rijos bažnyčioje, Riverside, IL. Po šv. Mišių velionė palaidota Šv. Ka-
zimiero lietuvių kapinėse.

Liūdintys artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
JONAS INDRIŪNAS

Mirė 2009 m. birželio 10 d., sulaukęs 86 metų amžiaus.
Nuliūdime liko: žmona  Elžbieta, duktė Marytė Vasiliauskie-

nė su šeima, brolio duktė Lilija Pivoriūnas ir giminės Lietuvoje.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, birželio 12 d. nuo 3 val.

p. p. iki  8 val. v. Petkaus laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 13 d. Atsisveikinims 9
val. r. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio
koplyčioje. Po Mišių a. a. Jonas bus palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Šeima pageidauja, kad vietoj gėlių būtų aukojama „Vaiko
Vartai į mokslą” organizacijai.

Liūdinti šeima
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�Maloniai kviečiame į parodos
,,Spalvų varsa” atidarymą birželio 13
d. 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th
St., Lemont, IL 60439. Ruošia Ame -
rikos lietuvių moterų dailininkių
draugijos narės. Tel. pasiteiravimui:
630-243-0383.

�Tėvas Antanas Saulaitis, SJ
bir želio 14 d. išvyksta į aštuonių die-
nų jėzuitų rekolekcijas prie Cleve-
land. Taip pat ruošiasi aplankyti se -
serį bei bičiulius JAV rytuose. Į mi-
siją sugrįš liepos 3 d. Kapelioną pa-
vaduos kun. Gediminas Jankūnas.

�Ses. Laimutė Kabišaitytė bir -
želio 16 d. išvyksta vasaros darbams į
Neringos stovyklą ir į Putnamą. Kas
norėtų užregistruoti vaikučius Pir-
mosios Komunijos pamokėlėms rude-
nį, prašome seselei skambinti tel.:
630-243-1070.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte skelbia birželio mėn. rodomų
lietuviškų filmų sąrašą. Birželio 17 d.
– dokumentinė drama ,,Vilniaus
getas: aistra mirties šešėlyje”; birže-
lio 24 d. – dokumentinis filmas ,,Lei-
palingis” iš ciklo ,,Mūsų miesteliai”.
Filmai rodomi Bočių me nė je, PLC.
Pradžia – 2 val. p. p. Ma loniai kvie-
čiame pažiūrėti.

�Žadantys krikštyti vaikučius
šią vasarą yra kviečiami dalyvauti
tėvų ir krikšto tėvų pokalbyje.  Susiti-
kimai planuojami birželio 21 d. (ne
28 d., kaip buvo skelbiama anksčiau)
ir rugpjūtį – 23 d. Liepos mėnesį su-
sitikimo nebus. Pagei dau tina apie da-
lyvavimą ir anksto pra nešti Misijos
raštinėje. Išimties atveju galima susi-
tarti krikštui ruoštis ir atskirai. Su-
sitikimų pokalbių vadovė – Daiva
Kisielienė. Tel. pasiteiravimui 630-
257-5613

�JAV LB Lemonto apylinkė bir -
želio 21 d., sekmadienį, po 11 val. r.

šv. Mišių Palaimintojo J. Matulaičio
mi sijoje šalia PLC rengia gegužinę.
Ma  loniai kviečiame apsilankyti.

�Tremtinių dienos minėjimas
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje vyks sekmadienį, birželio 21 d.
Po 10:30 val. r. šv. Mišių visus kvie -
čia me į parapijos salę, kur kun. dr.
Kęstutis Trimakas skaitys paskaitą.
Po to – kavutė.

�Birželio 28 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, nuo 12 val. p. p. –
Joninės. Šventėje dalyvaus pu čia mų -
jų instrumentų ansamblis ,,Gin ta -
ras”, Algimantas Barniškis, Bronius
Mūras, Artūras Blažukas, ,,Cigarai”,
Robertas Kupstas, Daura Zinkevi čiū -
tė. Vyks galiūnų, rankų lenkimo, il -
giausio Joninių vainiko pynimo kon -
kursai. Renginio metu veiks loterija,
galėsite paskanauti lietuviško ,,Kuni -
gaikščių užeigos” maisto ir atsigai -
vinti lietuvišku alumi. Tel. pasiteira -
vi mui: 708-594-5622; 312-623-2525;
847-845-3972 ir 773-788-1362.

�Liepos 6 d., pirmadienį, 10:30
val. r. šv. Mišios Šv. Kazimiero baž ny -
čioje, Vilniuje. Giedos jungtinis „Dai -
navos” (Čikaga, vad. D. Polikaitis) ir
Vilniaus jėzuitų gimnazijos jaunimo
(vad. L. Abaris) choras. 11:30 val. r. –
ekskursija po Vilniaus jėzuitų gim-
naziją. 12 val. p. p. – priešpiečiai. 2
val. p. p. – Dainų šventės eitynės.
(Ren giniai – Lietuvos laiku). Tel. pa -
siteiravimui: 630-243-6234.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

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

Ziono parapijoje, 9000 S. Me nard Ave., Oak Lawn, IL 60453, pra sidėjo va -
sa ros stovykla. Šiais metais stovyklaujančius vaikus vesime į ba seiną, 4 kartus per
savaitę pro fesionali krepšinio žaidėja mokins vaikus krepšinio žaidimo subtilybių. 

Nuo birželio 15 d. iki bir želio 19 d., nuo 9:30 val. r. iki 12:30 val. p. p. veiks
vasaros Biblijos stovykla. Tema – ,,Gadgets Gar ra ge”. Kviečiame re gistruotis.
Parapijos raštinės tel.: 708- 422-1433, el. paštas:

zionlithlutheran@aol.com
Ziono liuteronų evangelikų parapijos klebonas Valdas Aušra praneša, kad

pamaldų laikas  vasaros metu nesikeičia – 9:30 val. r.  pamaldos vyks  anglų kal-
ba, o 11:30 val. r. – lietuvių kalba. 

Atidaryta parapijos ,,Facebook”: Zion Evangelical Luthe ran Church. Ten pa-
talpintos nuotraukos ir straipsniai. 

Birželio 15–18 dienomis nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p. Daley Plaza, Čikago-
je vyks 4-asis susigiminiavusių miestų (Sister Cities) tarptautinis festivalis. Birželio
16 d. 1–1:30 val. p. p. – lietuvių tautinių šokių grupės ,,Grandis” (vadovė Violeta
Fabianovich) pasirodymas. Kviečiame apsilankyti.

,,Draugo” kny gy nėlyje – puikus
albumas ,,Vik toras Simankevičius.
Graphic Ar tist”. Lei dėja – dailininko
žmona Da nutė Si mankevičienė, tech-
ninis re dak torius – Mindaugas Si -
man ke vi čius. Knyga spausdinta Mel -
bourne, Australijoje, 2008 m.

Vyresnieji mūsų skaitytojai, besi -
domintys menu, apie šį grafiką ži no
daugiau, kai kurie jį dar prisimena ir
kaip bendramokslį garsiojoje Frei -
burg (Vokietija) meno ir amatų mo -
kykloje, tačiau jaunesniajai kartai šis
vardas tikrai nežinomas. Tad smal su
sužinoti, ką ir kaip kūrė tas iš pir-
mųjų knygos puslapių žvelgiantis be -
sišypsantis vyriškis.

Prasidėjus emigracijai iš Vokie ti -
jos, dailininkas pasirinko Australiją,
kur pragyveno visą likusį savo gyve -
ni mą. Dirbdamas reklaminėse agen-
tūrose jis niekada neužmiršo savo
tik rojo pašaukimo – būti dailininku,
kūrėju. Iš visų jo darbų reikėtų iš -
skirti iliustracijas knygoms, kurių jis
iliustravo per dvidešimt. 

Be iliustracijų V. Simankevičius
piešė aktus, spaudė monotipijas, liejo
tušu bei bandė kitas technikas. Pa -
vartę kny gą sužinosime, kad jam nes -
vetimi buvo ir bandymai skulptūroje.
Tai daugiausia nedidelių išmatavimų
me talo dirbiniai.

Kaip knygoje rašo leidėja: ,,Vik -
toro Siman ke vi čiaus dar buose nera -

si me globalinio nerimo nei tautinės
nos talgijos. Ap skritai jis vengė skau -
džių ir tragiškų siužetų. Jis savo kū -
ryboje su užuojauta ir prielankumu
vaizdavo žmogaus veide ir psichologi-
joje paliktus gyvenimo įspaudus.”

Knygos – albumo kaina  — 35
dol. Kny gą galima įsigyti paštu, pri -
dedant 10,25 proc. mokestį, užsi -
sakant IL valstijoje. Persiuntimo kai -
na – 5 dol. Per siun čiant daugiau kny -
gų, už kiek vie ną papildomai siunčia -
mą knygą – 2.5 dol. siuntimo moke-
stis. Prieš perkant pra šome paskam-
binti admi nistracijai tel.: 773-585-
9500. 

Paruošė L. A.

Nemažas mūsų skaitytojų būrys gegužės 3 d. dalyvavo Čiurlionio galeri-
joje Jaunimo centre vykusiame simpoziume ir parodos, skirtos dienraščio
,,Draugas” 100-mečiui pažymėti, atidaryme. Paroda, kurią Draugo fondo tary-
bos pirmininkės Marijos Remienės siūlymu suruošė  Draugo fondas, ,,Drau -
go” redakcija ir Čiurlionio galerija, susilaukė gražaus atgarsio. 

Turime pasiūlymą šią parodą parodyti Vilniuje. Esame įsitikinę, kad  ji
būtų įdomi Lietuvos žmonėms. Tai gyva lietuvių istorija, kurios puslapiai ži -
nomi dar ne visiems Lietuvos gyventojams. Paroda būtų rodoma Lietuvos
Res publikos Seimo Parodų salėje šių metų rudenį. Norint parodą nuvežti į
Lietuvą, ją reikėtų pritaikyti Lietuvos žiūrovui, išleisti parodos katalogą ir
apmokėti persiuntimo išlaidas. Tam reikalingos lėšos, kurių trūksta. 

Krei piamės į Jus, gerb. skaitytojai. Būtume dėkingi, jei ištiestumėte pa-
galbos ranką ir finansiškai paremtumėte šį projektą. Čekius siųsti adresu:
Draugo fondui su nuoroda ,,Šimtmečio paroda”, 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629 arba ,,Šimtmečio paroda”, Čiurlionio galerija, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636. Iš anksto dėkojame už pagalbą.

Draugo fondas
Čiurlionio galerija

,,Vik toras Simankevičius. Graphic Ar tist”

,,Draugo” 100-mečio paroda keliaus 
į Lietuvą

Smagu vaikams Ziono parapijos vasaros stovykloje.   Laimos Apanavičienės nuotr.

,,Grandies” šokėjai.                                                     Ramu   nės Kubiliūtės


