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Vilnius, birželio 16 d. (ELTA) –
Naujuoju opozicijos vadovu tapo Va-
lentinas Mazuronis.

Opozicinių Seimo Darbo partijos,
Tvarkos ir teisingumo frakcijų bei
mišriai frakcijai priklausantys Vals-
tiečių liaudininkų sąjungos atstovai
pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Šių trijų partijų frakcijų Seimo nariai
paskelbė apie pasiryžimą sudaryti
naują Seimo opozicinę daugumą.

Išrinktas opozicijos
vadovasVilnius, birželio 16 d. (BNS) –

Internete pradeda veikti Lietuvos pa-
remtas virtualus pasaulinis muziejus
www. globalmuseumoncommunism.
org, kuriuo siekiama plačiau supa-
žindinti visas kartas su sovietinio re-
žimo istorija, jo nusikaltimais žmoni-
jai ir įamžinti komunizmo aukų atmi-
nimą.

Šį pasaulinį projektą 15 tūkst. li-
tų parėmė ir Lietuvos Vyriausybė.
Pasaulinio komunizmo muziejaus in-

terneto svetainė pristatyta antradie-
nį JAV sostinėje Washington.

Užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas teigia, kad tokie pro-
jektai padės žmonijai išlaikyti istori-
nę atmintį, be kurios ,,susitaikymas
neįmanomas”.

Interneto svetainėje galės regist-
ruotis ir dalytis informacija komuniz-
mo aukos bei jų šeimų nariai, jame
bus galima rasti istorikų straipsnių,
vaizdo įrašų iš svarbių istorinių įvy-

kių, susipažinti su žinomų asmeny-
bių biografijomis.

Projektą kūrė Washington, DC
veikiantis Komunizmo aukų memo-
rialo fondas, kurį 1993 m. įsteigė JAV
Kongresas, kad būtų įamžintas ko-
munizmo aukų ir tų, kurie priešinosi
komunizmo režimui, atminimas. Pro-
jektą parėmė ir kitos Rytų Europos
vyriausybės, privatūs fondai bei as-
menys.

Vilnius, birželio 16 d. (BNS) –
Lietuva, jau penkerius metus esanti
Europos Sąjungos nare, vis dar yra
atskirta nuo Europos transporto,
energetikos, bendros valiutos siste-

mų, pareiškė užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas.

,,Mes vis dar daugelyje sričių esa-
me atskirti nuo Europos Sąjungos,
euro zonos, transporto ir energetikos

jungčių”, – sakė V. Ušackas antra-
dienį susitikime su kai kurių užsienio
šalių verslo atstovais.

Užsienio reikalų ministras pa-
brėžė, jog euro įvedimas yra vienas iš
Lietuvos valdžios svarbiausių užda-
vinių.

,,Mes galime pasimokyti iš se-
nesnių Europos Sąjungos šeimos ša-
lių, jog sėkmingas dalyvavimas euro
zonos ekonomijoje leis pritraukti
daugiau užsienio bendrovių ir užtik-
rinti stabilią šalies ekonomiką”, – tei-
gė V. Ušackas.

V. Ušackas kvietė svečius pasekti
D. Britanijos ,,Barclays” banko pa-
vyzdžiu ir investuoti Lietuvoje. Anot
jo, šiuo metu Lietuvoje sėkmingai
dirba IBM, ,,Microsoft”, CSC, ,,De-
matic” ir kitos užsienio bendrovės.

Susitikime su V. Ušacku dalyvavo
Didžiosios Britanijos, JAV, Prancūzi-
jos, Švedijos, Vokietijos ir Baltijos ša-
lių prekybos rūmų bei verslo sąjun-
gos ,,European Business Network”
atstovai.

•Skautybės kelias. Sto-
vykloms besiruošiant (p.
2)
•Kada lenkiškumas reiš-
kia lojalumą Rusijai? (p.
3)
•Lietuvių išeivijos stu-
dentų stažuotės įsibėgėjo
(p. 4, 9)
•Pradėti Alvito bažnyčios
statybos darbai (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•LDK Valdovų rūmai
atvers vartus (p. 8)
•Atsiminimai (37) (p. 9)
•Parnu: atostogos pelkėje
(p. 11)

V. Ušackas: Lietuva vis dar atskirta nuo Europos

Mirè Kêstutis Kostas Miklas
Čikaga, birželio 16 d. (,,Draugo”

info) – Birželio 15 d., eidamas 87-uo-
sius metus, mirė žymus JAV Lietuvių
Bendruomenės veikėjas, žurnalistas,
mechanikos inžinierius Kęstutis Kos-
tas Miklas.

Gimė 1922 m. liepos 6 d. Taura-
gės apskr. baigė Kauno „Aušros” ber-
niukų gimnaziją. Priklausė skautų,
šaulių organizacijoms. Dirbo Valsty-
bės teatro administracijoje, žrn. „Sa-
vaitė” redakcijoje Kaune. Dalyvavo
1941 m. sukilime. Persikėlęs į Vilnių,
Vilniaus universitete studijavo eko-
nomiką, vėliau – teatrologiją. Dirbo
administracijos viršininku Vilniaus
degtinės gamykloje. Buvo Liaudies
ansamblio, Lietuvių karių fronto
teatro, Lietuvių liaudies muzikinio
teatro administratorius.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją.
Čia Bambergo lietuvių stovykloje su-
kūrė Lietuvių tautinį ansamblį, buvo
jo, vėliau Hanau stovyklos „Daina-
vos” ansamblio administratorius.

1949 m. persikėlė į JAV. Studijavo
mechaninę inžineriją ir pramonės ad-
ministravimą New York. Dirbo inži-
nieriumi. Nuo 1967 m. – bendrovės
„Readex Microprint” vicepreziden-

tas, generalinis vedėjas ir techninis
direktorius. Padarė 12 išradimų op-
tikos ir kt. srityse. Skaitė paskaitas
D. Britanijoje, JAV, Kanadoje, Lietu-
voje. 1992 m. išrinktas į Kauno tech-
nologijos universiteto Technologijų
valdymo centro direktorių tarybą.

Išeivijos lietuvių, Lietuvos, JAV
periodiniuose leidiniuose paskelbė
straipsnių visuomeninėmis, politinė-
mis temomis. „Darbininko”, Eltos ir
Lietuvos Vyriausybės informacijos
centro akredituotas korespondentas
JT. Aktyviai dalyvavo lietuvių visuo-
meniniame ir kultūriniame gyveni-
me. Dalyvavo JAV LB ir PLB veiklo-
je: visų seimų narys, 1968–1972 val-
dybos ryšininkas (VLIK’e), 1972–
1978 VLIK’o tarybos narys. 1969–
1988 BATUN’o vykd. pirmininkas ir
prezidentas. Teikė užsienio atstovy-
bėms ir JT pareiškimus dėl Lietuvos
valstybingumo atstatymo, rengė pro-
testo demonstracijas ir eisenas. Veikė
LŠS, BALF’e, SLA, TF. 1993 „Lituani-
cos” III skrydžio į Lietuvą vadovas New
York.

Aktyviai dalyvavo ir amerikiečių
visuomeninėje veikloje: 1959–1967
Long Island m-klų biudžeto komiteto

pirmininkas, 1967–1973 Long Island
švietimo tarybos viceprezidentas.
Priklausė JAV respublikonų partijai.

JT korespondentų, New York už-
sienio spaudos darbuotojų, išeivijos ir
Lietuvos žurnalistų sąjungų, Tarp-
tautinės žurnalistų federacijos Briu-
selyje narys. 1976 m. apdovanotas
Šaulių žvaigždės ordinu. Nuo 1995
m. Kauno miesto garbės atstovas
New York.

Internete – muziejus apie komunizmo nusikaltimus

A. a. Kęstutis Kostas Miklas.
Nuotrauka iš ,,Draugo” archyvo.

V. Ušackas kvietė svečius pasekti D. Britanijos ,,Barclays” banko pavyzdžiu ir in-
vestuoti Lietuvoje. SCANPIX nuotr.
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Redakcijos žodis
SKAUTYBÈS KELIAS

Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry
8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

ALÈ NAMIKIENÈ

Skautybės įkūrėjas Robert Ba-
den-Powell sakydavo, kad skautai 50
savaičių metuose ruošiasi dviejų sa-
vaičių stovyklai.

Tai ir žvelgiame į 2009 m. pirmą
pusmetį, kaip tas pasiruošimas vyko.
Ypač šiais, patogaus gyvenimo lai-
kais, sėkmingam stovyklavimui rei-
kia stipriau pasiruošti. Juk stovyklo-
je, nežaisi su kompiuteriu, o pats žai-
si, pats į medį lipsi, pats galvosi, lovą
klosi, kartu su draugais juoksies, dai-
nuosi... Ir nejučiom tapsi į žmogumi,
o ne tuo per visą skautišką šimtmetį
vadinamu – opiakoju.

Prisimename, kad Australijoje
mūsų sesės ir broliai jau mokyklos
suole; jie pirmieji atstovyklavo sausio
pradžioje.

O šitoj žemės pusėj – visuose Chi-
cagos-Lemonto lietuvių skautų viene-
tuose sueigos vyko kas savaitę po li-
tuanistinių mokyklų pamokų. Kitose
vietovėse skautai rinkosi kas antrą
savaitę. Džiaugiamės sesėmis ir bro-
liais draugininkais. Jie nuolatos
aukoja savo laiką, dalijasi savo gabu-
mais su mūsų jaunimu.

Šalia nuolatinių sueigų ar iškylų
vyksta ir specialūs ar metiniai bendri
renginiai. JAV Ramiojo vandenyno
rajono vado v.s.fil. Vytenio Vilko pra-
nešime apie pirmo pusmečio veiklą
matome, kad savaitgalį prieš Kalėdas
Los Angeles skautai vyčiai ir kandi-
datai iškylavo San Bernardino kal-
nuose prie Big Bear ežero. Bandė pa-
siekti Rambyno stovyklavietę, bet
per pusnis nei pėsčiom, nei mašino-
mis negalėję privažiuoti. Tos iškylos
vadovai – ps.fil. Auris Jarašūnas ir
tuntininkas s.v. Saulius Žemaitaitis.

Š. m. sausio 11 d., metinė rajono
skautų,(čių) sueiga vyko Los Angeles
Tautinių namų salėje. Sueigos ko-
mendantas – s.v. kand. Rokas Tarvy-
das. Skautų įstatus ženklino didelė
žvakidė su 10-čia žvakių. Rajono va-
das, brolis Vytenis Vilkas vedė lietu-
viškų klausimų galvosūkį-žaidimą,
kurį laimėjo sesės.

Kovo 8 d. Kaziuko mugę šv. Ka-
zimiero parapijos kieme šiais metais
atidarė amžiumi vyriausia sesė, buv.
,,Palangos” tunto tuntininkė s. Lionė
Vilimienė ir paukštytė Julija Kas-
putytė. Mugėje buvo paminėta ,,Skau-
tų aido” 85 metų sukaktis, buvo iš-
dėti nuo 1946 m. v. s. fil. Eugenijaus
Vilko išsaugoti ,,Skautų aido” kom-
plektai.

Gegužės 2-3 d. tradicinė šv. Jur-
gio iškyla Malibu Creek State parke
sutraukė daugiau nei 70 dalyvių. Iš-
kilmingos sueigos metu nauji vilkiu-
kai davė įžodį. Skautai ir skautės pa-
tys gaminosi vakarienę, žaidė naktinį
žaidimą, nakvojo palapinėse. Šiai
iškylai vadovavo ,,Palangos” t. tun-
tininkė vyr.sk. Audra Griciūtė ir
,,Kalniškių” t. tuntininkas s.v. Sau-
lius Žemaitaitis.

Gegužės 16-17 d. San Diego bū-
relio skautų iškyla vyko Grinių
,,Quinta Ranch”, netoli Ramona, CA.
Žaidimus ir užsiėmimus vedė prit. sk.
Aliukas Grinius ir svečiai iš Los An-

geles s.fil. Regina Jogienė ir s.v. kand.
Gytis Joga. San Diego skautų viene-
tui vadovauja ps.fil. Gražina Grinie-
nė.

Chicagoje-Lemonte – ,,Lituani-
cos” tunto prit. skautai, vadovaujami
s.fil. Vytenio Lietuvninko, v.s.fil. Do-
nato Ramanausko ir s. Edžio Lei-
paus, dvi dienas iškylavo apsnigtoje
Rako stovyklavietėje. Po kelių metų
pertraukos ,,Aušros vartų-Kernavės”
skaučių tunte šį pavasarį buvo vėl
duotas oro skaučių įžodis! Tai nuopel-
nas sesių vadovių – s. Audros Lin-
takienės ir s. Aušros Petry.

Toronte gegužės 23-24 d. vyko
,,Paslapčių ieškonė”. Įdomus visos
dienos užsiėmimas paruoštas pagal
televizijos programą ,,Amazing Ra-
ce”. Gegužės 23 d. Toronto Prisikėli-
mo parapijoje vyko pasiruošimo su-
eiga ir bendra vakarienė, o sekma-
dienį, po šv. Mišių – ,,Paslapčių ieš-
konė” Toronto mieste. Dalyvavo 40
13–17 metų amžiaus skautų, skau-
čių, iš Toronto, Clevelando ir Chica-
gos. Vadovavo v.s.fil. Donatas Rama-
nauskas iš Chicagos ir s. Indrė Paš-
kauskienė, ,,Šatrijos” tunto tunti-
ninkė Toronte.

Europos rajono lietuvius skautus
Anglijoje aplankė vyriausioji skau-
tininkė s.fil. Rūta Baltaduonytė-Le-
mon. Rajono vadas v.s.fil. Vladas
Gedmintas gražiai priėmė sesę Rūtą,
visi kartu gegužės 24 d. šventė Sek-
mines Anglijos Lietuvių sodyboje.
Dalyvavo apie 500 žmonių (daugelis
iš naujai atvykusių), visi buvo malo-
niai nustebinti mūsų skautų sukurto,
aukšto įdomaus laužo. Lietuvių sody-
boje skautai turi jiems skirtą

STOVYKLOMS BESIRUOŠIANT
Pirmojo pusmečio darbų akimirkos

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

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

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

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

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

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

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

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

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

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

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Renata Õerelytè

rainbow.vilnius@gmail.com
Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

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

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

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

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

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

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

,,Skautų kalnelį”, kuriame stovyk-
lauja jau daugiau nei 50 metų.

Reikia paminėti, kad Kaziuko
muges suruošė visi lietuvių skautų
vienetai Chicagoje, Clevelande, Det-
roite, Bostone, New Yorke, Hartfor-
de, Washingtone, Worcesteryje, Los
Angeles, Toronte ir Hamiltone, kur
apsilankė vyr. skautininkė s.fil. Bal-
taduonytė-Lemon.

Lietuvių skautų sąjungos archy-
ve-muziejuje, Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemonte, kiekvieną savaitę susi-
renka v.s. Gediminas Deveikis, v.s.
Romas Puodžiūnas, Algimantas
Skirpstūnas ir fil. Šarūnas Rimas.
Jiems netrūksta darbo, nes vis dau-
giau atskirų skautiškos veiklos liudy-
tojų – nuotraukų bei raštų – atke-
liauja iš įvairių vietovių.

,,Skautybės kelio” redaktorė, s.
Aušra Jasaitytė-Petry kiekvieną sa-
vaitę pateikia skautiškas žinias
,,Draugo” dienraščiui. Tikrai labai ne-
lengvos pareigos. Ačiū sesei Aušrai.

Šiais metais Lietuvių Fondo
Tarybos pirmininku buvo išrinktas
v.s.fil. Rimantas Griškelis, Kontrolės
komisijon – v.s.fil. Kęstutis Ječius, o
v.s.fil. Gintautas Taoras, kaip JAV
LB atstovas, yra Pelno skirstymo
komisijoje.

LSS Tarybos pirmininkas v.s.fil.
Taoras kovo 28 d. dalyvavo Sielova-
dos konferencijoje, Bostone; Kaziuko
mugėje Toronte pradėjo ,,Skautų
aido” 85 m. sukaktuvinius metus;
dalyvavo Kaziuko mugėse Worces-
teryje ir Hartforde, kur, iš seno įpra-
timo, darbavosi virtuvėje! Gegužės 3
d. kartu su v.s.fil. Gintaru Plaču
lankėsi Clevelande, Geležinio Vilko
ordiną įteikė v.s. Remigijui Belzins-
kui ir padėkojo Clevelando skautų
vadovams už jų puikų darbą orga-
nizuojant LSS IX Tautinę stovyklą
bei ją įgyvendinant.

Gegužės 3 d. mirė v.s.fil. Petras
Molis, Lietuviškosios skautybės fon-
do pirmininkas, buvęs Lietuvių skau-
tų brolijos vyriausias skautininkas,
LSS Tarybos pirmininkas. Su kil-
niuoju vadovu Worcesteryje atsisvei-
kino ir laidotuvėse Putname dalyva-
vo LSS Tarybos pirmininkas v.s.fil.
Taoras.

Anglijos lietuvių skautai su Lietuvių skautų sąjungos vyr. skautininke, s. fil. Rū-
ta Baltaduonyte-Lemon prie būsimo laužo. Už jų – Headley Park buvusio dva-
ro pastatas, kuris šiuo metu yra Anglijos lietuvių Sodybos būstinė ir apeigų
salė.

Finansų krizė meta iššūkį JAV
laikraščių pramonei, kuri ir taip
priversta grumtis dėl išlikimo
interneto įsigalėjimo laiku. Tuo
tarpu Europos žiniasklaidos pra-
monei, pasak specialistų, krizė
beveik neatsilieps pirmiausia dėl
europiečių skaitymo tradicijų,
rašo internetinė verslo svetainė
VFM.ru. Per pastaruosius dvejus
metus JAV bankrutavo apie 40
laikraščių, pranešė „New York
Times” direktorė Jill Abramson.
Daugelis popierinės žiniasklai-
dos leidinių persikelia į interne-
tinius puslapius. Įdomu, kokiai
skaitymo tradicijai liksime ištiki-
mi mes, iš Europos į Ameriką at-
keliavę skaitytojai? Tai parodys
netolima išeivijoje leidžiamų
lietuviškų leidinių ateitis. Tuo
tarpu žiniasklaidos specialistams
dabar svarbiausia nuspręsti –
kokie straipsniai turi pasirodyti
spaudoje ir elektroninėje versi-
joje ir kas turi būti prieinama
nemokamai.

Redaktorė Loreta Timukienė
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KADA LENKIŠKUMAS REIŠKIA
LOJALUMĄ RUSIJAI?

IMANTAS MELIANAS

Daug šimtmečių (mažiausiai 600
metų) lenkų ir lietuvių tautų istorijos
buvo neatsiejamos viena nuo kitos.
Bendri priešai, bendros pergalės,
bendri nuopuoliai ir bendras likimas.
Istorikas Alfredas Bumblauskas pa-
sakojo man, kad kartą jo draugas dai-
lininkas Petras Repšys nutarė sukur-
ti kūrinių ciklą, skirtą lietuviško gin-
klo pergalėms. Jis jau pats buvo su-
siradęs istorinės medžiagos apie lie-
tuvių laimėjimus viduramžių kovose
prieš vokiečius kryžiuočius, rusus
maskvėnus ir totorius, tačiau niekaip
negalėjo rasti net užuominos apie
lenkų ir lietuvių karinius susidūri-
mus. Tuomet istorikui teko paaiškin-
ti, kad pirmą kartą lenkai ir lietuviai
nukreipė savo ginklus viens prieš
kitą tik 1919 metais.

Esame valstietiška tauta, todėl
daugumos mūsų istorinė atmintis
labai trumpa (kalbu ne apie knyginį
istorijos žinojimą). Net kalbėdami
apie savo giminę, paprastai prisime-
name tik savo senelius, o žvelgdami
giliau į praeitį regime vien tik neži-
nios tamsą. Istorinis mūsų (ne)są-
moningumas pavirsta (ne)sąmonin-
gumu politiniu, nes iš visos turtingos
bendros su lenkais praeities dažniau-
siai prisimename tik Vilniaus prara-
dimą 1920 – 1939 metais ir pokario
kovas su Armija Krajowa. Ačiū Die-
vui, kad bent abiejų valstybių poli-
tikai iškart po išsivadavimo iš sveti-
mo jungo sugebėjo tinkamai suregu-
liuoti Lietuvos ir Lenkijos tarpvalsty-
binius santykius, bet tūlo paprasto
žmogaus (kuris kažkodėl leidžia sau
likti „paprastu” net visuotino raštin-
gumo ir interneto amžiuje) galvoje ir
toliau tūno antilenkiški (taip pat, be-
je, ir sveiku protu nesuvokiami an-
tižydiški ir antičečėniški etc.) ste-
reotipai.

Nenuostabu, kad tai pasakytina
ne tik apie pačius lietuvius, bet ir
apie Lietuvos kitataučius, tarp jų ir
lenkus. Šiaip jau Lietuvos lenkai – ne
tik viena iš tautinių mažumų; tai –
sudėtinė Lietuvos dalis, tokia pat,
kaip Žemaitija arba Suvalkija, tik čia
vietiniai žmones kalba ne kita tarme,
o kita kalba. Pasakysiu daugiau –
Lietuvos lenkai turėtų būti grandis,
kuri jungtų senosios Lietuvos kultū-
ros palikimą, sukurtą lenkų kalba, su
dabartine Lietuva. Bet ar taip yra iš
tikrųjų?

Aišku, protingų ir neprotingų,
dorų ir nedorų žmonių yra kiekvieno-
je tautoje, ir nemanau, kad kaip nors
skirtųsi jų dalys tarp lietuvių ir
Lietuvos lenkų. Tačiau šiuo atveju
minėtą tautą atstovauja konkreti
politinė partija, pasisavinusi teisę
kalbėti visos etninės grupės vardu.
Turiu omenyje Lietuvos lenkų rin-
kimų akciją (LLRA) ir jos vadovybę.
Jau kurį laiką stebime nesveiką „dar-
bo pasidalijimą”, kai vadinamosios
didžiosios partijos už paramą vie-
noms ar kitoms jų iniciatyvoms fak-
tiškai susitaikė su visiška LLRA
valdžios monopolija Vilnijoje. Dabar
niekas nešneka apie šio regiono for-
malią autonomiją, nes ji jau įgyven-
dinta de facto. LLRA vienvaldystė bei
faktiškas konkurencijos (ir kontro-
lės) nebuvimas skatina vietinės poli-
tinės – biurokratinės sistemos susta-
barėjimą ir progresuojantį jos degra-
davimą, apie ką vis garsiau kalba ir
daugelis Lietuvos lenkų. Paradok-

salu, tačiau dvidešimtais atkurtos
nepriklausomybės metais šis pasienio
regionas ne jungiasi į Lietuvos men-
talinę erdvę, bet vis labiau nuo jos
tolsta, o mūsų politikai ir valstybės
institucijos stebi visa tai su joms
įprastu infantilumu.

Ypač pavojinga, kai šią padėtį
savo tikslams bando išnaudoti ne-
draugingos valstybės (tikrai ne Len-
kijos) „strategai”. Jau rašiau apie Ru-
sijos Federacijos ambasados surengtą
parodą, kuri vyko Vilniuje įsikūru-
siuose Lenkų namuose. Ši paroda
įstabi tuo, kad ji buvo skirta Rusijos
okupuotai Gruzijos daliai – Žemuti-
nei Kartlijai, kurią okupantai vadina
„Pietų Osetija”, ir turėjo parodyti
lankytojams gruzinų „žvėriškumą”.

Iš pradžių nesureikšminau šito
fakto – maža ko, gal Lenkų namų ad-
ministracija šiais sunkiais laikais
susigundė Rusijos ambasados pini-
gėliais? Tų abejonių neliko, kai atsi-
dariau LLRA tinklalapį (www.awpl.
lt) ir perskaičiau jame šios partijos
pirmininko Valdemaro Tomaševskio
„programines tezes”, ypač skirtas
Lietuvos užsienio politikai (jos buvo
surašytos pernai prieš Seimo rin-
kimus). Pateikiu maloniajam skaity-
tojui šiuos politinės išminties ir lo-
jalumo savai valstybei kupinus žo-
džius:

„Gal Rusijos reakcija ir buvo per
daug griežta. M. Saakašvilis neturėjo
pulti Pietų Osetijos ir jos civilinių
gyventojų”. Ir toliau „Mūsų pozicija –
Lietuvos euroatlantinės integracijos
stiprinimas, į ką reikia įtraukti ir pa-
čią Rusiją, nes ir jie yra europiečiai.
Reikia juos įtikinti. Šaltojo karo lai-
kai jau seniai baigėsi.”

Štai taip. Gruzija – agresorė, kuri
„užpuolė” savo teritoriją, Rusija
„gal” tik pasikarščiavo, o Lietuva tu-
rinti tapti Rusijos „Trojos arkliu”
Europos Sąjungoje ir NATO. Panašu,
kad su Rusijos ambasada bendrauta
ne tik prieš aukščiau minėtą parodą.
Įdomu, ar yra žinoma apie tokias
pono Valdemaro „iniciatyvas” Varšu-
voje, kuri visokeriopai remia LLRA
nevyriausybinę atmainą – Lietuvos
lenkų sąjungą? Juolab kad neseniai
Rusijos gynybos ministerijos oficiozas
pranešė, kad dėl Antrojo pasaulinio
karo pradžios kalta pati... Lenkija.

Manau, kad yra pagrindo visame
tame įžvelgti vieną šiurpoką dalyką:
LLRA vadovybė netiesiogiai tapatina
Lietuvos lenkus su Gruzijos osetais ir
suvokia tai kaip kažkokią analogiją.
Turiu omenyje ne patį kompaktiškai
gyvenančių mažumų egzistavimo fak-
tą, o tariamai panašias „skriaudas”,
kurias jos yra neva patyrusios iš
atitinkamų „tautinių daugumų”. O
jeigu mažumos yra „skriaudžiamos”
valstybėse, kurios yra NATO narės
arba kandidatės, tai aišku, kad išgel-
bėti ir išlaisvinti jas gali tik motulė
Rusija ir jos šaunioji kariauna.

Lygiai taip pat žvelgiu ir į LLRA
rezultatus, pasiektus Europarlamen-
to rinkimuose. Kieno iš tikrųjų atsto-
vas bus LLRA narys, patekęs į Euro-
parlamentą? Jei tokias politines pa-
žiūras rodo šios partijos vadovas, tai
ko mes galėjome tikėtis iš rusų orga-
nizacijų atstovų, įrašytu LLRA sąraše
kas antroje vietoje (viena iš kandida-
čių yra buvusio KGB karininko žmo-
na)? Manau, kad tikrai ne Lietuvą ir
ne lenkų bei lietuvių brolystės idėjas.

Balsas.lt

Kada ir kaip uždaryti
Guantanamo?

ALEKSAS VITKUS

Nors prezidentas Barack Obama jau pačioje savo valdymo pradžio-
je prižadėjo per metus uždaryti nelemtai pagarsėjusį Guantana-
mo kalėjimą, tą padaryti pasirodė sunkiau negu Obama tikėjosi.

Šiuo metu tame kalėjime yra kalinami 216 teroristais (enemy combatants)
vadinamų kalinių, beveik pusė jų – arabai, Jemen valstybės piliečiai.

Gegužės mėnesį JAV Kongresas didele balsų dauguma nubalsavo at-
mesti prezidento prašymą to kalėjimo uždarymui skirti 80 mln. dolerių,
kol administracija nepateikė smulkesnio plano, kuriame būtų numatyta,
kur likusius kalinius apgyvendinti. Obama mano, kad juos būtų galima
saugiai perkelti į Amerikos teritorijoje esančius griežto saugumo kalėji-
mus, bet dauguma žemesnio rango politikų, audringai šaukdami, „tik ne
mūsų kieme”, tai laiko nepriimtinu eilinių amerikiečių saugumo pažei-
dimu.

Kad terorizmu įtariamus Guantanamo kalinius nebus galima laikyti
kalėjime neribotą laiką, jiems nepripažįstant įprastų karo belaisvių teisių,
nei parūpinant gynėjų-advokatų, nei jiems net nepateikus nė vieno oficia-
laus kaltinimo, Bush administracija suprato netrukus po 9/11 antpuolio ir
po to sekusio pirmųjų suimtųjų nugabenimo į Guantanamo.

Tuometinis gynybos sekretorius Donald Rumsfeld visus tokius kali-
nius tuomet kategoriškai pavadino „blogiausiais iš pikčiausių” teroristais,
nevertais jokio teismo. Nelabai tuo rūpinosi ir tų kalinių kilmės kraštų
vyriausybės, besidžiaugusios, kad neturi jais rūpintis savo pačių terito-
rijose.

Pradžioje Bush teisės patarėjai aiškino, kad kalinius laikant Guan-
tanamo kalėjime, Kuboje, ne Amerikos teritorijoje, federaliniai JAV teis-
mai čia neturės kompetencijos, ir kalinių likimą spręs tik karo tribunolai.
Deja, Aukščiausias Teismas nusprendė priešingai. Todėl, norėdamas kaip
nors išvengti vis didėjančio tarptautinio pasipiktinimo dėl jo adminis-
tracijos vedamo kalinių teisių ignoravimo, Bush jau nuo 2003 m. pradėjo
ieškoti, kaip tais Guantanamo kaliniais atsikratyti. Todėl dar prieš Bush
kadencijos pabaigą, į užsienį buvo išleisti net 534 mažiau pavojingi kaliniai.

Bet to nepakako, kai po į viešumą iškilusios gėdingos Abu Ghraib ka-
lėjimo Irake aferos, Amerikos vyriausybę pradėjo diplomatiškai spausti
daugiausia musulmoniškos valstybės, norinčios atgauti savo Guantanamo
kalėjime laikomus jų piliečius. Pradžioje JAV saugumo agentai reikalavo,
kad iš Guantanamo į jų kilmės kraštus paleidžiami kaliniai tam turėtų
būti suimami ir teisiami, bet netrukus pripažino, kad jokia save gerbianti
valstybė su tokiomis sąlygomis nesutiks. Taip atsitiko, pvz., su Abderrah-
mane, vieninteliu buvusiu Guantanamo kaliniu, Danijos piliečiu.

Bush administracijos laikotarpiu Pentagon sluoksniai periodiškai
perspėdavo, kad paleistieji kaliniai dažnai ir vėl įsijungia į prieš Ameriką
kovojančius teroristų būrius. Tuo nelabai norėdavo tikėti pasaulio ir libe-
rali Amerikos žiniasklaida. Amerikos valdžia, paleidusi kalinius grįžti į sa-
vo kraštus, neturi jokios galimybės kontroliuoti, kaip su tais kaliniais bus
ten elgiamasi. Jau yra žinoma keletas atvejų, kai tokie namo grįžę kali-
niai buvo ten mušami, kankinami ir kitaip išnaudojami.

Net 60 paleistų kalinių, kilusių iš Uzbekistano, Tadžikistano, Alžyro,
Libijos, Tuniso ir Rusijos, pareiškė nenorį grįžti namo, nes ten jų neva
lauktų kankinimai. JAV turi moralinę ir įstatyminę prievolę į tai atsižvel-
gti. Taip jie ir pasiliko Guantanamo kalėjime, ir ne todėl, kad jie yra nu-
sikaltę, bet dėl to, iš kokio krašto jie yra kilę.

Tad ką reikia daryti su tais kaliniais (detainees), kurių negalima
traukti į teismą, kurių negalima grąžinti į jų kilmės kraštus arba kurie ir
vėl gali pakelti ginklą prieš Ameriką?

Dauguma Guantanamo kalėjime dar likusių kalinių yra kilę iš netur-
tingos, su nelabai suvokiama, dažnų revoliucinių kovų ar pilietinio karo
istorija žinomos Jemen valstybės. Prieš kurį laiką Jemen valdžia savo
kalėjimuose įvykdė islamo religijos pagrindu suformuotą, teisėjo Hamoud
al-Hitar inspiruotą kalinių indoktrinaciją. Kaliniai, po to sutikę atsisakyti
bet kokio kriminalinio smurto, buvo sąlyginai paleisti į laisvę.

Tokia programa susidomėjo ir Obama administracija. Jemen prezi-
dentas Ali Abdullah Saleh jau pernai paskelbė, kad jis yra susitaręs su
Amerikos atstovais Jemen valstybėje įrengti tokios programos stovyklą,
kurioje būtų indoktrinuojami iš Guantanamo paleidžiami kaliniai. Bet kai
amerikiečiai sužinojo, kad kai kurie teisėjo al-Hitar buvę „studentai” ir
vėl atsirado ,,Al-Qaeda” kovotojų gretose, nesiskubino parūpinti tų 11
mln. dolerių, reikalingų pradėti tos stovyklos statybą.

Nelabai Jemen programa susižavėjo ir John Brennan, prezidento
Obama patarėjas terorizmo reikalams, nuvykęs į Jemen ir ten susitikęs su
prezidentu Saleh. Kad Jemen valdžia yra sunku pasitikėti, Kongresą per-
spėjo ir gen. David Petraeus, Jemen teritoriją pavadinęs ,,Al-Qaeda” tau-
sojančia prieglauda. Todėl kai kas siūlo panašią indoktrinacijos programą
vesti ne nestabiliame Jemen, bet ją ir toliau plėsti daug turtingesnėje
Saudo Arabijoje. Ne todėl, kad Saudo ideologai mokėtų tokius kalinius ge-
riau perkalbėti ir įtikinti jų kovos beviltiškumu, bet kad juos suviliotų
siūlomais pinigais ir užtikrinta darbo vieta.

Nesuradus gero sprendimo dėl Guantanamo kalinių, tirpsta ne tik
tarptautinė Amerikos reputacija, bet ir pasitvirtina islamo fundamenta-
listų propaganda prieš Ameriką. Kaip ironiška, kad Guantanamo kalėji-
mas, kurio atsiradimas turėjo apsaugoti Ameriką nuo terorizmo, pamažu
tapo veiksniu, didinančiu tokio teroristinio antpuolio galimybę.
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Šiemetiniame Pasaulio lietuvių
kultūros ir mokslo simpoziume visa
mokslo sesija buvo paskirta Lietuvių
išeivijos studentų stažuočių progra-
mai pristatyti. Sesijos metu kalbėjo
ne tik šios programos sumanytoja,
JAV LB vicepirmininkė Birutė Bub-
lienė, bet ir praeitais metais pagal šią
programą Lietuvoje stažavęsi studen-
tai. Ir štai – ,,Draugą” jau pasiekė
pirmieji šiemetinių stažuotojų įspū-
džiai.

Pasak Bublienės, šiuo metu Vil-
niuje jau stažuojasi pusė programoje
dalyvaujančių studentų, o kiti 13 turi
atvykti į Lietuvą iki liepos 1 d. Bub-
lienė džiaugėsi, kad jau daugiau
negu pusė studentų užsiregistravo ir
kitų metų vasarai stažuotis Lietuvoje,
o du studentai, kurie šiemet baigė stu-
dijas JAV, rimtai galvoja pasilikti gy-
venti Vilniuje, jeigu pavyktų gauti
darbą pagal specialybę. Tad kokie
pirmieji studentų įspūdžiai? Apie tai
iš Vilniaus rašo žurnalistikos srityje
besistažuojantis Dovilas Bukau-
skas.

Šią vasarą 22 studentai išvyksta į
Lietuvą dalyvauti programoje, kuri
kitiems tik sapnuose rastųsi. Lietu-
vių išeivijos studentų stažuotė, re-
miama JAV Lietuvių Bendruomenės
lėšomis, šiems studentams parūpino
jų specialybės stažuotes Lietuvoje.

Programa, organizuojama ir va-
dovaujama JAV LB vicepirmininkės
Birutės Bublienės, suveda susidomė-
jusius JAV lietuvių išeivijos studen-
tus su pagal jų specialybes dirban-
čiais profesionalais Lietuvoje. Per šią
programą užsienio lietuviams įma-
noma užmegzti ir asmeninius, ir pro-
fesinius ryšius su savo tėvų šalimi.
Iki šiol tai yra vienintelė JAV LB
organizuojama į užsienį studentus
vežanti programa.

Šiais metais dalyvauja margas
studentų būrys – medikai, virėjai,
teisėjai, inžinieriai, žurnalistai ir psi-
chologai. Ir tai tik dabartinė grupės
dalis – studentai visą vasarą keisis
vietomis. Nauji kitų specialybių
dalyviai pakeis išvažiuojančius.

Paklausėme studentų, kaip jiems
praėjo pirma savaitė. Tauras Stočkus,

inžinerijos studentas, atvažiavęs net
iš Kalifornijos, iš karto patyrė kul-
tūrų maišymosi jėgas. ,,Pirmą savaitę
darbe visi manęs labai daug klausimų
klausė apie JAV ir kaip mes ten viską
darome. Jau matau, kad yra skir-
tumų tarp Lietuvos ir JAV.”

Vincas Gudinskas, virimo specia-
lybės studentas, atvažiavęs iš Kana-
dos, stebėjosi ne tokia suvaržyta dar-
bo etika restorane. „Bandžiau kiek-
vieną vyriausiojo virėjo užduotą dar-
bą atlikti. Kai jie pastebėjo, kiek buvo
įtampos man viską baigus, man sakė
atsipalaiduoti ir pailsėti. Jei ne viską
baigsiu, tai nieko tokio – mane moki-
no, kaip kiekviena savo diena dėkin-
gai gėrėtis.”

O medikai studentai buvo su-
žavėti, kiek daug jiems buvo leista
dalyvauti ligoninės darbuose palygi-
nus su JAV. Šie studentai, kurie JAV
ar Kanadoje iki trečių universiteto
metų nebūtų matę operacijos, jau įga-
vo asmeninės patirties. Kai kuriems
teko žaizdeles susiūti, o kiti – iš arti
stebėjo rimtas operacijas.

Sigita Poskočimas pasakojo apie į
ligoninę atvežtą žmogų, kuriam dvi-
tėjinės sijos sutraiškė ir aplupo
ranką. Ji kartu su bendraamžiais sta-
žuotojais Raimundu Kazlausku, Al-
giu Kasniūnu ir Karolina Kličiūte
žiūrėjo, kaip chirurgai per keturias
valandas sutvarkė ranką, kurią sta-
tybų darbuotojas galbūt dar galės

Lietuvių išeivijos studentų stažuotės
jau įsibėgėjo

valdyti. Visi keturi medicinos studen-
tai gyrė Lietuvos medikus, kurie su
prastesnėmis technologijomis atlieka
tokius pačius stebuklingus darbus,
kaip ir daktarai turtingiausiose pa-
saulio šalyse.

Kai kuriems studentams teko
susipažinti ir su tamsesne Lietuvos
puse. Arui Naručiui, psichologijos
studentui iš Čikagos, labai patinka jo
darbas. Bet jis pastebėjo, kad „vaikai
daug labiau nori būti Vaiko raidos
centre [jo darbovietėje] negu savo na-
muose. Man sakė, – pasakojo Aras, –
kad labai mažai vaikų nori pabėgti,
nes kai kuriems yra labai blogos sąly-
gos namuose.”

Kitai stažuotojai, Aistai Kazlaus-
kaitei, vilčių suteikė darbas su našlai-
čiais. Į jos prižiūrimų naujagimių
kambarį atvyko žmona ir vyras, kurie
išsirinko įsisūnyti Nedą.

Ko šie studentai išmoks? Ar tik-
rai verta studentams iš Amerikos ir
Kanados universitetų važiuoti sta-
žuotis į Lietuvą? Stažuotės nauda –
ne tik darbas. Studentai turi progą
kas vasarą gyventi Vilniuje, vaikš-
čioti jo gatvėmis ir gėrėtis jo kultūra
ir istorija. Ir programa, ir patys sta-
žuotės dalyviai organizuoja vakarines
ir savaitgalines programas. Studentai
jaučiasi, lyg būtų atradę lobį Lietu-
voje – ir dėl profesinės informacijos,
ir dėl gyvenimo pamokų.

Norėčiau dokumentuoti
šiuolaikinio gyvenimo aktualijas

Dovilas Bukauskas apie save
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dieną Bruklino mieste, Niujorko val-
stijoje. Abudu tėvai buvo neseniai
emigravę į JAV iš Lietuvos. Šeimoje
visada kalbėjome lietuviškai, kadangi
drauge su mumis gyveno tėvo mama,
kuri anglų kalbos nemokėjo.

Trejų metų pradėjau lankyti
lopšelį nemokėdamas anglų kalbos.
Kiek motina pasakoja, kalbos vysty-
mesi įvyko lūžis. Kuriam laikui lietu-
vių kalbos vystymasis sustojo, o ir an-
glų kalba prabilti laisvai truko porą
trejetą mėnesių. Po to, kai pradėjau
vartoti abi kalbas, jos vystėsi gana
tolygiai, kadangi namuose tebekal-

bėjome lietuviškai, o amerikietiškoje
aplinkoje – angliškai. Baigiant dar-
želį, mokytoja pasiūlė tėvams leisti
mane į sustiprintas akademines pro-
gramas mokykloje, kad išvengtų el-
gesio nesklandumų. Ne todėl, kad bū-
čiau buvęs išdykęs, bet todėl, kad
darželyje pasirodžiau gana gudrus
vaikas.

Pradinę mokyklą, nuo pirmos iki
penktos klasės, lankiau ne savo vieti-
nėje mokykloje, bet važinėjau į Man-
heteną lankyti ,,Talented and Gifted
Program” P.S.11 mokykloje. Mokykla
buvo gana progresyviame antrame
Niujorko miesto mokyklų distrik-
te/švietimo skyriuje, kuris nesišalino
naujų programų, kreipė dėmesį į nau-
jus mokslinius tyrinėjimus švietimo
bei švietimo metodikos srityje. Taip
pat patyriau gana neamerikietišką
klasių grupavimo modelį. Su tais
pačiais vaikais mokiausi nuo pirmos
iki penktos klasės. Paprastai JAV vie-
šosiose mokyklose vaikai yra pergru-
puojami kas metai.

Po šios mokyklos trejus metus
lankiau vidurio mokyklą – The Salk
School of Science. Aš į ją įstojau gal-
vodamas, kad tenai bus stipri tiks-
liųjų mokslų programa. Tačiau jų
tiksliųjų mokslų programa nebuvo
labai stipri, ir mano lūkesčiai neišsi-
pildė. Nebebuvau tikras, ar norėsiu
toliau studijuoti tiksliuosius mokslus.

Stuyvesant gimnaziją taip pat
lankiau Manhetene. Džiaugiuosi, kad
teko lankyti vieną iš stipriausių Niu-
jorko miesto mokyklų. Į šią mokyklą
patenkama tik egzaminų keliu. Kiek-
vienais metais spalio mėnesį Niu-
jorko aštuntokai laiko egzaminą, kad
įstotų į 6 stipriausias miesto gimna-
zijas. Moksleivių, laikančių egzami-
ną, skaičius paprastai svyruoja apie
20,000. Taigi, negražu girtis, bet –
kartais reikia.

Mokykloje greta eilinių reikalau-
jamų disciplinų grojau trombonu mo-
kyklos pučiamųjų orkestre bei žai-
džiau ,,Ultimate Frisbee” komandoje.
Šiaip jau mokyklos orientacija – tik-
slieji mokslai bei matematika. Pa-
gilinęs žinias šiose srityse, supratau,
kad man artimesni humanitariniai
mokslai. Besimokant humanitarinių
mokslų klasėse sekėsi kur kas geriau.
Rašymas, nuomonės išreiškimas apie
literatūrinius kūrinius ir jų nagrinė-
jimas, diskusijos – mano stipresnioji
pusė. Matematika, skaičiai, mechani-
ka – ne. Todėl, atėjus laikui rinktis
kolegiją, nusprendžiau, kad norėčiau
rašyti. Jei ne prozą ar poeziją, tai
dokumentuoti šiuolaikinio gyvenimo
aktualijas. Todėl stojau į žurnalisti-
ką. Idealiai norėčiau dirbti ,,National
Geographic” pobūdžio leidinyje.

Šiuo metu studijuoju viename iš
The City University of New York ko-
ledžų – Baruch College. Kaip dažnai
priimta JAV mokyklose, pirmiausia
mokoma įvairių disciplinų, nesitel-
kiant į specialybę tam, kad studentas
įgytų bendrą išsilavinimą apie jį su-
pusią ir supančią aplinką, istoriją,
kultūrinius, politinius bei socialinius
reiškinius. Antro kurso pabaigoje
paprastai reikia paskelbti, kur norėsi
specializuotis. Aš rinksiuosi žurnalis-
tiką. Šiais metais dirbau mokyklos
leidžiamame laikraštyje ,,Ticker”,
kur jau pirmais metais esu išsikovo-
jęs redaktoriaus vietą – ,,Chief Copy
Editor.”

Nukelta į 9 psl.Studentai švenčia vieno iš stažuočių programos dalyvių – Raimundo Kazlausko gimtadienį.

Dovilas Bukauskas
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dalia.cidzikaite@gmail.com

Viskam ateina savas laikas: lai-
kas gimti, laikas mylėti, laikas grą-
žinti skolas, laikas grįžti… Atėjo lai-
kas ir man tiesiog sugrįžti namo. Esu
laiminga ir dėkinga likimui už suteik-
tą galimybę pagyventi Amerikoje, už
sutiktus čia žmones, už nuveiktus čia
darbus, už galimybe turėti ,,Suktinį”.
Noriu padėkoti visų pirma suktinie-
čiams už meilę šokiui ir atsidavimą,
už kantrybę ir supratimą, už atlaidu-
mą ir už nuostabiausias kartu išgy-
ventas akimirkas.

,,Suktinio” vardu dėkoju visai
lietuvių bendruomenei už tai, kad
mus priėmė, visiems renginių organi-
zatoriams, kvietusiems ,,Suktinį”
koncertuoti, visiems pavieniams
žmonėms, prisidėjusiems įvairiais
savo darbais. Dėkoju Lietuvių Operai
už pasitikėjimą ir suteiktą galimybę
šokti didžiausioje scenoje, gyvai gro-
jant penkiasdešimties muzikantų
orkestrui. Dėkoju visiems kolekty-
vams ir jų vadovams, su kuriais teko
kartu šokti, už nuoširdų bendradar-
biavimą, visiems žurnalistams ir
visai lietuviškai spaudai, sekusiems
mūsų augimą ir darbus, bei Jaunimo
centrui ir jo valdybai už galimybę
repetuoti jų patalpose. Tačiau labiau-
siai esu dėkinga mūsų gerbėjams,

kurie seka ir lydi mus kiekvieno kon-
certo metu, ir kuriems, šokdami sce-
noje, mes skiriame pačias nuošir-
džiausias šypsenas.

Savo vardu noriu padėkoti ir
tiems žmonėms, kurių dėka teko iš-
gyventi be galo skaudžių dalykų. Ši
skaudi patirtis tik dar labiau mane
užgrūdino ir sustiprino.

Aš tik viena iš ,,Suktinio” vadovų
išvykstu namo, o suktiniečiai išeina
vasaros atostogų. Po vasaros – vėl
opera, vėl repeticijos, vėl koncertai.
Tad noriu paneigti kažkur sklandan-
čius gandus ir patvirtinti, kad ,,Suk-
tinis” yra ir bus, kol bus norinčių
šokti. 

Tad po vasaros vėl galite kviesti
įvairiems koncertams ir bendriems
renginiams. ,,Suktinio” vadovas kaip
buvo, taip ir yra Vidmantas Striži-
gauskas (tel. 630 677 2082), o  šokių
mokytoja paskirta viena pirmųjų
,,Suktinio” šokėjų Monika Adomaity-
tė.

Savo atvirą padėką noriu pa-
baigti vokiečių filosofo A. Schopen-
hauer žodžiais: ,,Mūsų laimei daug
svarbiau tai, kas mes esame, o ne tai,
ką mes turime.”

Salomėja
Radionovienė-Strižigauskienė

PADÈKOS LAIŠKAS

Pokario metais aš, dar būdamas
Muencheno Lietuvių gimnazijos mo-
kinys, su malomu prisimenu profeso-
riaus Bieliausko pamokas gimnazijo-
je. Ir iki šių dienų su dėmesiu seku jo
veiklą išeivijos kultūriniame gyveni-
me. O kas neprisimena jo puikių pra-
nešimų, sugrįžus iš Sąjūdžio atkurtos

Lietuvos?!
Labai gaila, kad gerb. Bronius

Nainys vis dar yra įsitikinęs, kad jei
nesi iš Chicagos ar Lemonto, tai esi
mažai žinomas ir neveiklus.

Vytas Petrulis
Commerce Twp., MI 

PORA ŽODŽIÛ APIE ,,MAŽAI ŽINOMÂ 
PROF. VYTAUTÂ BIELIAUSKÂ”

Gegužės 11 dieną Alvito bažny-
čios šventoriuje jau paženklinti būsi-
mos šventovės pamatų kontūrai. Kitą
dieną pradėta rausti žemė pamatams
ir rūsiui, išvežama žemė, susimai-
šiusi su senosios bažnyčios griuvėsių
likučiais. Dabar šventorius panašus į
didelę statybų aikštelę. Jau atkasti
1840 metais pastatytos ir 1944 me-
tais susprogdintos senosios bažnyčios
rūsiai. Originalūs statiniai ateityje
atsidurs po pastatytos bažnyčios
grindimis, rūsiuose svajojama įrengti
istorinę parodą ir rodyti žmonėms. 

Gegužės 5 dieną, iš rajono savi-
valdybės Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus gautas leidimas statyti
Alvito parapijos bažnyčią. Leidime
nurodyta dešimties metų statybos
trukmė. Taip pat pasirašyta sutartis
su UAB „Vilkasta” dėl pamatų paklo-
jimo. Statybininkai įsipareigojo šiuos
darbus atlikti per tris mėnesius. Jei
viskas vyks sėkmingai, toliau sutar-
tys su šia organizacija bus pasirašo-
mos atskiriems darbms. Prieš prade-
dant kasti žemę rūsiams ir pamatams
į statybvietę pasitarti dėl darbų eigos
buvo atvykę rangovai, architektai.
Tokie specialistų pasidalijimai nuo-
monėmis ir įvertinimai iš pradžių
vyksta kiekvieną trečiadienį.

Alvito bažnyčia bus naujoviška,
moderni, nupjauto kūgio formos. Ją
suprojektavo UAB ,,CEDRA” archi-
tektai Violeta Beigienė ir Rymantas
Zimkus. 

Atitinkamai buvo pasiruošta te-
ritorija. Suderinus su gamtos apsau-
gos specialistais, prireikė išpjauti
šventoriaus pakraščiuose keletą senų
medžių, kitų – nugenėti šakas. Lei-
dimu pasirūpinęs Šeimenos seniūnas
sakė, jog kai kurie stovėjo pavojingai
pasvirę, pažeisti karo meto skeveldrų
ir vyraujančių vėjų. 

• • •
Pasak parapijos klebono kunigo

Vytauto Kajoko, šių darbų pradžia
reiškia, jog baigėsi pustrečių metų
trukęs pasiruošimo šiems svarbiems
darbams metas. Per tą laiką klebo-
nas, pastoracinės tarybos vicepirmi-
ninkas, Šeimenos seniūnas Gintas
Bakūnas ir tarybos narys, Virbalio
seniūnas Zitas Laskevičius, o taip pat
architektai aplankė daug bažnyčių
Lietuvoje ir užsienio šalyse, rinkosi
Alvitui tinkamiausią variantą. Pernai
UAB „Cedra” architektai su projektu

supažindino Alvito bendruomenės
narius. Projektas ilgą laiką buvo
viešai rodomas, su juo galėjo susi-
pažinti visi susidomėjusieji bei pa-
reikšti savo nuomonę. Informacija
apie bažnyčios statybą buvo pastoviai
skleidžiama parapijoje ir vyskupijoje.

Iniciatyvinė trijulė daug laiko
paskyrė įvairiems derinimams, žemės
ir kitų dokumentų tvarkymui, gilin-
damiesi į bažnyčių statybos specifiką.
Iškilo naujų dalykų, pavyzdžiui, dėl
akustikos suderinimo. Šį „popierių”
tvarkymo laiką klebonas Kajokas
įvardijo kaip sunkiausią: „Kalbi žmo-
nėms apie bažnyčios statymą, bet ne-
labai ką konkrečiai gali pasakyti ar
parodyti, nors darbo padaryta daugy-
bė.”

Oficialus leidimas statyti baž-
nyčią – tik fakto patvirtinimas. Kaip
kaimo parapijoje šiais krizės laikais
ryžtamasi pradėti statyti bažnyčią?
„Praėjusiais metais iš toliau atvykę
verslininkai taip pat klausė, kaip kyla
mintys statyti bažnyčią, jei neturime
sukaupę bent trijų, penkių milijonų.
Jiems paaiškinau, jog bažnyčios sta-
tyba yra visai kitokia nei komercinių
pastatų. Paprastai bažnyčia statoma
iš įvairių žmonių aukų. Be to, kiek
teko domėtis, labai gražių Europoje
bažnyčių iškilo būtent krizės metais,
po Pirmojo ir Antrojo pasaulinių
karų. Gal tada žmonės tampa atvires-
ni Dievui ir aukojimo dvasiai,” – sakė
kunigas.

Klebonas pasidžiaugė, kad savi-
valdybė geranoriškai finansiškai pa-
rėmė projekto parengimo ir senos
bažnyčios griuvėsių sutvarkymo dar-
bus. Statybos pradžiai yra šiek tiek
sukaupta aukotojų pinigų, ateityje
tikimasi ir Vyriausybės paramos. 

Norintys prisidėti prie to, kad
iškiltų Alvito bažnyčia, gali savo auką
pervesti į parapijos atsiskaitomąją
sąskaitą 

Nr. LT 464010040100081535, 
DnB NORD, kodas 40100. 
Statant bažnyčias būna keletas

jų šventinimų – žemės, kertinio ak-
mens, pamatų, pačios bažnyčios.
Kadangi Alvito bažnyčia statoma
šventoriuje, žemės šventinti nereikia.
Klebonas tikisi, jog neužilgo galės
pakviesti į kertinio akmens šventini-
mo iškilmes. Tai progai jau ruošia
iliustruotą informacinį lankstinuką.

Birutė Nenėnienė

Pradėti Alvito bažnyčios
statybos darbai

Susidėjo visa eilė klausimų. Help!
D. Janutai: Kam primygtinai

įsikąsti tą žodį „dypukas”? Jei senus
ateivius vadinate pirmabangiais, o
naujausius trečiabangiais, tai kodėl
pokario lietuvius ne antrabangiais?
Jei ne, tai privalėtume rašyti ir „tary-
bukas”.

Kun. A. Saulaičiui: Kad pats
buvote „dypukas” – nėra ko gėdytis,
bet nėra ir ko didžiuotis. Vienu kartu
ir aš toks buvau, bet aš didžiuojuos,
kaip JAV armijos Korėjos karo vete-
ranas, o ne kažkoks „dypukas”, ku-
riuo nustojau būti gavęs iš JAV kon-
sulo Vokietijoje žalią kortelę. DP – tai
laikinas statusas. Ar rašytumėte, kad
„Žąsiganis Adamkus baigė antrą
kadenciją” arba „Klierikas Saulaitis
paskirtas Jėzuitų provincijolu”?

D. Cidzikaitei: Neklausinėju
trečiabangių (tarybukų?) patriotiz-
mą, bet kodėl nepaminėjote, kad tūk-
stančiai lietuvių šiandien „garsina”
Lietuvą pasaulio kalėjimuose? Nė
vienas antrabangis, kiek žinau (o

žinau labai daug!), nebuvo uždarytas
kalėjime!

D. Udriui: „Kada iškelsite lietu-
vius kankinusius ir žudžiusius žy-
dus? Arba – kada paskelbsite nors
vieno žydo pavardę, išgelbėjusį nors
vieną lietuvį?

Jūrų skautams: Kodėl nedėvite
gražių, tradicinių mėlynų ar baltų
jūreiviškų uniformų, kaip kad seniau
būdavo? Dabar niekuo nesiskiriate
nuo žemės skautų.

N. Nausėdienei: Kodėl reikia
raudonų burokų sultis palaikyti 30
min. prieš jas geriant? To niekad ne-
girdėjau. Taip pat – laikant išspaus-
tas vaisių sultis kelias dienas šaldy-
tuve ar jos nenustoja maistingumo?

„Draugo” skaitytojams: Iš
šimto poetų pavardžių, kodėl niekas
nepaminėjo Stasio Santvaro?

Nuliūdęs, pagal Saulaitį – „Once
a DP,  always DP”,

Charles (Karolis) Ruplėnas
Chicago, IL

KELETAS KLAUSIMÛ

Straipsnyje ,,Pažadėtas laiškas” (,,Draugas”, 2009 m. birželio 13 d.)
autorė a. a. Vaivos Vėbraitės senelį pavadino Povilu. Turėtų būti Mykolas.

KLAIDOS ATITAISYMAS

Autorės nuotr.
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Užsienieçiams mokytis lietuviû 
kalbos bus lengviau

Vilnius, birželio 16 d. (Bernardi-
nai.lt) – Ministras pirmininkas And-
rius Kubilius dalyvavo dvišalės miš-
rios komisijos tarptautinių sutarčių
su Šventuoju Sostu nuostatoms vyk-
dyti posėdyje.

Susitikime taip pat dalyvavo Lie-
tuvos Vyskupų konferencijos pirmi-
ninkas, Kauno arkivyskupas metro-
politas Sigitas Tamkevičius SJ.

Lietuvos vyskupai 2009 metus
yra paskelbę Jubiliejiniais Evangeli-
jos žinios tūkstantmetei Lietuvai me-
tais. Komisijos posėdyje nutarta
kreiptis į Lietuvos tūkstantmečio mi-
nėjimo direkciją  ir prašyti įtraukti
informaciją apie Lietuvos vyskupijose
organizuojamus renginius, skirtus
Lietuvos vardo tūkstantmečio jubi-
liejui, į interneto tinklalapį lietuva
1000.lt, taip pat į atitinkamas savi-
valdybes prašant bendradarbiauti su
Katalikų Bažnyčios Lietuvoje vysku-

pijomis organizuojant renginius,
skirtus Lietuvos vardo tūkstantmečio
jubiliejui.

Komisijos posėdyje taip pat
svarstytas klausimas dėl kapeliono
pareigybės sveikatos priežiūros įstai-
gose. 

Komisija svarstė ir klausimą dėl
būsimųjų gydytojų akušerių gineko-
logų teisės dėl sąžinės, tikėjimo ar įsi-
tikinimų atsisakyti atlikti kai kurias
procedūras mokymo praktikos metu.
Nuspręsta siūlyti sveikatos apsaugos
ministro įsakymo projektą dėl atitin-
kamos Lietuvos medicinos normos
pakeitimo suderinti su suinteresuo-
tomis įstaigomis.

Komisijos posėdyje taip pat
svarstytas klausimas dėl Kauno ar-
kivyskupijos archyvų, esančių Vil-
niaus universitete, grąžinimo. Komi-
sija pasiūlė Vilniaus universiteto Se-
natui persvarstyti šį klausimą.

Vilnius, birželio 16 d. (ELTA) –
Išrinktoji prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė teigia, kad jos inauguracija lie-
pos 12 d. bus kukli, bus stengiamasi
apsieiti tik su pačiais būtiniausiais
dalykais. Pasak D. Grybauskaitės, lie-
pos 12 d. vyks ne iškilmės, o inaugu-
racija.

,,Kaip minėjau, dabartinėmis są-
lygomis norėčiau, kad inauguracija
kuo mažiau kainuotų valstybei ir ją
sudarytų tiktai būtiniausi dalykai,
kurie yra privalomi. Vakarinio poky-
lio nebus. Bus koncertas visiems
žmonėms, kurie norės. Renkame dai-
nininkus, menininkus, kurie pasi-
rengę tai daryti nemokamai”, – žur-
nalistams sakė ji.

D. Grybauskaitė pažymėjo, kad
iki inauguracijos jos laukia daugybė

darbų, susijusių su komandos suda-
rymu, darbų perėmimu, problemų
sprendimu tariantis su Vyriausybe.
Taip pat numatyta nemažai dalyki-
nių susitikimų. D. Grybauskaitė ša-
lies vadovės pareigas pradės eiti lie-
pos 12 d.

Visų pirma D. Grybauskaitė pri-
sieks Seime, po to, pagerbdama vals-
tybės įkūrėją karalių Mindaugą, pa-
dės gėlių prie jo paminklo. Vėliau per
inauguraciją numatytas D. Grybaus-
kaitės dalyvavimas šv. Mišiose Vil-
niaus arkikatedroje bazilikoje, ka-
riuomenės parado stebėjimas. Vėliau
vyks Prezidentūros perdavimas.

Numatomas ir prezidentės bend-
ravimas su piliečiais S. Daukanto
aikštėje. Čia taip pat vyks koncertas
žmonėms.

Geriausias metas ištirti genocido 
bylas praleistas

Vilnius, birželio 16 d. (BNS) –
Vyriausybė ketina pritarti siūlymui,
kad laikinai šalyje gyvenantys neįga-
lūs pilnamečiai užsieniečiai, kuriuos
teismo nutartimi globoja Lietuvos gy-
ventojai, būtų apdrausti sveikatos
draudimu.

Skaičiuojama, kad tokių asmenų

Lietuvoje yra septyni, jų sveikatos
draudimui per metus reikėtų apie 57
tūkst. litų iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto.

Sveikatos apsaugos ministerija
teigia iš esmės pritarianti tokiam
projektui, kuris artimiausiu metu
bus teikiamas svarstyti Vyriausybei 

Neîgaliems  užsienieçiams – sveikatos draudimas 

D. Grybauskait∂ žada kukliâ inauguracijâ

Priimtas Užimtumo rèmimo îstatymas 

Vyskupij¨ renginiai skiriami
Lietuvos vardo t∆kstantmeçiui 

Vilnius, birželio 16 d. (ELTA) –
Seimas priėmė daug ginčų kėlusį Už-
imtumo rėmimo įstatymo pakeitimo
įstatymą. Nors parlamentaras ,,tvar-
kietis” Egidijus Klumbys ir patarė so-
cialinės apsaugos ir darbo ministrui
dėl tokio įstatymo imtis už galvos, šį
įstatymą palaikė dauguma Seimo na-
rių. Įstatymas buvo svarstomas sku-
bos tvarka.

Prieš pasisakęs parlamentaras
Kęstutis Daukšys sakė, kad šis įstaty-
mas  – ,,tik nosies papudravimas, kad
kažką bandom daryti”. Jam pritaręs
parlamentaras Dailis Barakauskas
mano, kad sumažinus finansavimą
socialiai remtiniems žmonėms, stu-
dentams, neįgaliesiems, bus dar la-
biau padidinta socialinė atskirtis.

Už įstatymą raginę balsuoti par-
lamentarai pabrėžė, kad taip prisitai-
koma prie pasikeitusios ekonominės
padėties, o laikams pagerėjus, vėl bus
galima pagerinti gyvenimo kokybę.

Pasak įstatymo sumanytojos So-
cialinės apsaugos ir darbo ministeri-
jos, Užimtumo rėmimo įstatymo pa-

keitimo įstatymu siekiama sušvelnin-
ti ekonominio sunkmečio įtaką ne-
darbo augimui, sudaryti galimybes iš-
saugoti darbo vietas ir didesniam
žmonių skaičiui dalyvauti aktyvios
darbo rinkos programoje, taip pat pa-
skatinti bedarbius aktyviau joje daly-
vauti.

Užimtumo rėmimo įstatymo pro-
jekte išplėstas ratas asmenų, turinčių
teisę gauti lėšų darbo vietai steigti,
kai pradedamas nuosavas verslas. Šias
lėšas siūloma mokėti asmeniui, kuris
pats pradeda verslą ir steigia darbo
vietą sau, pasinaudodamas Europos
prisitaikymo prie globalizacijos pada-
rinių fondo lėšomis.

Be kita ko, bus remiamas ir sa-
varankiškas užimtumas, kai verslą
pradeda vienas iš tėvų, o šeimoje au-
ginami 3 ir daugiau vaikų. Pasak pro-
jekto rengėjų, sėkmingas daugiavai-
kių tėvų verslas padės darbinę veiklą
įtraukti ir kitus šeimos narius. Nu-
matyta didžiausia suma darbo vietai
steigti – iki 40 minimalių mėnesio al-
gų dydžio. 

Vilnius, birželio 16 d. (Delfi.lt) –
Nuo šiol Prahos Karolio ir Maskvos
M. Lomonosov universitetų studen-
tams mokytis lietuvių kalbos yra kur
kas paprasčiau. Šių aukštųjų mokyk-
lų lietuvių kalbos mokymo centrus
jau pasiekė naujoji programinė įran-
ga „Tildės Biuras 2009”. Artimiausiu
metu ją turėtų gauti ir University of Illi-
nois at Chicago bei Budapešto universi-
teto lietuvių kalbos mokymo centrai.

Prahos Karolio universitete lie-
tuvių kalbą šiuo metu studijuoja 20
studentų. „Draugė vertėja šią prog-
raminę įrangą jau labai seniai patarė
naudoti. Tačiau negalėjome leisti jos
įsigyti, tad buvome maloniai nuste-
binti, kai ji mums buvo padovanota.
Studentams bus itin naudingas ir
svarbus sinonimų žodynas”, – pasa-
kojo Prahos Karolio universiteto lie-
tuvių kalbos lektorė Geda Montvilai-
tė-Sabaitienė.

Maskvos M. Lomonosov universi-
teto Baltistikos centro vedėja Olga Si-

niova įsitikinusi, kad studentams itin
vertingas bus rašybos ir gramatikos
tikrintuvas, dokumentų pavyzdžiai.
Šiuo metu M. Lomonosov universite-
te lietuvių kalbos, kaip pasirenkamo-
jo dalyko, mokosi 13 studentų. Ta-
čiau nuo šių metų rudens bus surink-
ta ir 5–10 žmonių grupė, studijuo-
siančių lietuvių filologiją.

Bendrovė „Tilde IT” kartu su
Užsienio reikalų ministerija pagalbos
akciją užsienio universitetuose įsi-
kūrusiems lituanistikos centrams
pradėjo gegužės mėnesį. Jau kelis
mėnesius programine įranga naudo-
jasi Rygos ir Helsinkio universitetų
lituanistikos centrai.

Planuojama, jog artimiausiu me-
tu programinė įranga bus išsiųsta
Lenkijos universitetų lituanistikos
centrams. Jau nuo rugsėjo mėnesio
programine įranga galės naudotis
Varšuvos, Vroclavo, Krokuvos, Poz-
nanės universitetuose lietuvių kalbos
besimokantys studentai

Vilnius, birželio 16 d. (BNS) –
Kasmet vis mažėja objektyvių gali-
mybių baudžiamojon atsakomybėn
patraukti nusikaltimais žmonišku-
mui ir karo nusikaltimais įtariamus
asmenis. Tinkamiausias laikas to-
kioms byloms – neišnaudotas ir pra-
leistas.

Tai pareiškė Generalinės proku-
ratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus
vyriausiasis prokuroras Rimvydas
Valentukevičius, dalyvavęs konferen-
cijoje ,,Lietuvos Laisvės Kovų Sąjū-
džio jubiliejiniai metai: pasipriešini-
mo dalyvių ir kolaborantų teisinis,
politinis, moralinis ir istorinis verti-
nimas”.

Prokuroro teigimu, tinkamiau-
sias metas genocido, karo nusikalti-
mų bylų tyrimui buvo vos tik atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę 1990 m.
Tačiau iki 1998 m. teismui perduota
vos viena tokia baudžiamoji byla.

Anot jo, 1990–1993, 1995–1997
m. buvo objektyviai palankiausios są-
lygos ir galimybės tokios kategorijos
nusikaltimams išaiškinti ir kaltinin-
kus perduoti į teismą.

Jis pabrėžė, kad net išaiškinus
nusikaltimą žmoniškumui padariusį
asmenį, įrodžius jo kaltę, paskelbus
nuosprendį, dažnai jis atleidžiamas
nuo bausmės, nes yra prastos sveika-
tos, senyvo amžiaus.

Generalinės prokuratūros pro-
kuroras atkreipė dėmesį, kad per 19
metų Valstybės saugumo departa-
mento ir Policijos departamento pa-
reigūnai nėra baigę nė vieno ikiteis-
minio tyrimo tokiose bylose.

R. Valentukevičiaus duomenimis,
iš viso pradėti 233 ikiteisminiai tyri-
mai dėl genocido, karo nusikaltimų,
trėmimo per tris okupacijas. 27 proc.
pradėtų bylų buvo nutrauktos. Daž-
niausias tokio sprendimo pagrindas –
miręs kaltininkas, nesurenkama įro-
dymų, galinčių pagrįsti kaltę, suėjęs
senaties terminas.

Prokuroras esąs įsitikinęs, kad
dar ne viena baudžiamoji byla dėl nu-
sikaltimų žmoniškumui bus perduota
teismui. Jis sakė pasigendąs buvusių
politinių kalinių ir tremtinių pagal-
bos tiriant tokias bylas.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, birželio 16 d. (ELTA) – Nepaisydamos sunkmečio Baltijos šalys pasi-
ryžusios užtikrinti veiksmingą Baltijos bataliono budėjimą NATO greitojo rea-
gavimo pajėgose 2010 m. pirmąjį pusmetį. Tai susitikę Latvijos sostinėje Ry-
goje aptarė Lietuvos krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Latvijos gy-
nybos ministras Imants Liegis (k) ir Estijos gynybos ministras Jaak Aaviksoo.           

Eltos nuotr.
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Kinija, viršūnių susitikime, eilinį
kartą užsipuldamas Washington.

BEIJING
Šiaurės Korėja pasirengusi smog-

ti smūgį Jungtinėms Valstijoms,
atsakydama į mažiausią jų provoka-
ciją. Tai pirmadienį Pchenjane vyku-
siame masiniame mitinge, kuriame
buvo protestuojama prieš Jungtinių
Tautų (JT) Saugumo Tarybos spren-
dimą sugriežtinti apribojimus šiai
atskirtai komunistinei šaliai, pareiš-
kė Šiaurės Korėjos liaudies ginkluo-
tųjų pajėgų ministro pavaduotojas.

TOKIJAS
Japonija uždraudė bet kokių pre-

kių eksportą į Šiaurės Korėją, siek-
dama nubausti šią komunistinę val-
stybę už jos pastaruosius branduoli-
nių užtaisų ir raketų bandymus, pra-
nešė pareigūnai. Draudimas galios
iki kitų metų balandžio 13 d. Pasta-
rasis Tokijo sprendimas buvo priim-
tas neslopstant nerimui, jog Pchenja-
nas veikiausiai rengiasi išbandyti dar
vieną branduolinį užtaisą, reaguo-
damas į JT Saugumo Tarybos pas-
kelbtus griežtesnius apribojimus.

TEHERANAS
Įtakinga Irano Sergėtojų taryba

pranešė, kad yra pasiruošusi perskai-
čiuoti ginčijamus penktadienį įvyku-
sių prezidento rinkimų balsus, pra-
neša BBC. Tačiau atmestas prašymas
apskritai panaikinti rinkimų rezulta-
tus. Padėtis Teherano gatvėse vis dar
įtempta – tiek pralaimėjusio kan-
didato Hossein Mousavi, tiek ir per-
rinkto prezidento Mahmoud Ahma-
dinejad paskelbė apie protesto akci-
jas. Užsienio žiniasklaida praneša
apie trukdymus dirbti, informacijos
ribojimą. 

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

pranešė, kad Italija sutinka priimti 3
kalinius, laikomus amerikiečių Gu-
vantanamo karinėje bazėje Kuboje.
Šis susitarimas buvo pasiektas per
JAV vadovo derybas su Italijos prem-
jeru Silvio Berlusconi. Pirmadienį ES
pritarė susitarimui su Washington
dėl kai kurių pavojaus nekeliančių
Guantanamo kalinių perkėlimo į
Bendrijos šalis. 

Pasaulio naujienos

Susitiko kylançiû ekonomikû
õaliû vadovai 

Vilnius, birželio 16 d. (Balsas.lt)
– Rusijos valdžia per dvejus metus už
paslaugas amerikiečių viešųjų ryšių
bendrovei sumokėjo 10 mln. dolerių.

Rusijos valdžia kreipėsi į ameri-
kiečių viešųjų ryšių specialistus prieš
Didžiojo aštuoneto susitikimą Sankt
Peterburg 2006 m. Šiam susitikimui
artėjant tuometis JAV vicepreziden-
tas Dick Cheney pažėrė aštrios kri-
tikos Rusijos atžvilgiu, apkaltino jos
vadovus, kad šie pamina demokratiją.

Tada Kremlius ir pasirašė 2 mln.
dolerių sutartį su įtakinga amerikie-
čių viešųjų ryšių bendrove „Ket-
chum”, kad pagerintų Rusijos įvaizdį
per viršūnių susitikimą.

Užsakovas liko patenkintas, tad
bendradarbiavimą tęsė. Amerikos
centro „PR Watch” duomenimis, tai,
kad žurnalas „Time” 2007 m. Metų
žmogumi išrinko Vladimir Putin, yra
būtent „Ketchum” nuopelnas.

Užsienio spauda rašė, kad „Ket-
chum” buvo iškeltas negirdėtas užda-
vinys: pasiekti palankaus Rusijos
vertinimo tuo metu, kai vis labiau
ėmė ryškėti V. Putin autoritarinis
valdymas ir Rusija pradėjo politiniais
tikslais naudotis naftos ir dujų korta.

2006 m. sausio 1 d. Rusija nu-

traukė dujų tiekimą Ukrainai ir tai
sutrukdė rusams per Didžiojo aš-
tuoneto susitikimą energetikos prob-
lemas iškelti taip, kaip jie norėjo.
Pasaulis labai rimtai suabejojo V.
Putin demokratija.

Tada Kremlius ir pakvietė į
Maskvą amerikiečių bei anglų žur-
nalistus, pasamdė New York įsikū-
rusią viešųjų ryšių bendrovę, pasitel-
kė ir dar kai kurias firmas, tokias
kaip „Eurasia Strategy & Commu-
nications” bei „Russia & America
Goodwill Associates”.

Nuo 2006 m. televizijos kanalas
„Russia Today”, kuriame dirba 300
žurnalistų, 70 iš jų – užsieniečiai, pa-
teikia pasaulio žinias „iš Rusijos po-
žiūrio taško”.

Neilgai trukus apžvalgininkai
jau ėmė „pastebėti”, kad Kremlius
tampa atviresnis. Amerikiečių agen-
tūra buvo įvertinta sėkmingai įgy-
vendinusi projektą, kaip pagerinti
Rusijos įvaizdį užsienyje. Sėkmės pa-
skatintas Kremlius dar labiau įsuko
lobistinę veiklą. 2007 m. pradžioje
tam tikslui buvo išleista 2,8 mln. do-
lerių, o dabar išleidžiama 5 kartus
daugiau.

Maskva perka îvaizdî Amerikoje

LONDONAS
Britų ministras pirmininkas

Gordon Brown paskelbė apie neprik-
lausomą tyrimą dėl Irako karo, bet
tuoj pat sulaukė kaltinimų mėginant
nuslėpti tiesą, nes pasakė, kad įrody-
mai bus įslaptinti. 6 metai po to, kai
jo pirmtakas Tony Blair parėmė JAV
vadovaujamą įsiveržimą į Iraką, G.
Brown Bendruomenių rūmams pasa-
kė, kad daugelio leiboristų seniai rei-
kalaujamas ir ,,pavyzdžio neturintis”
tyrimas apims 8 metus iki britų ka-
rių išvedimo iš Irako kitą mėnesį.

VARŠUVA
Lenkijos Bydgoščiaus miesto

apygardos teismas nuteisė vienuolį
Krzysztof P. kalėti 4,5 metų už tai,
jog jis beveik 4 metus seksualiai iš-
naudojo bažnyčios ministrantą, rašo
dienraštis ,,Gazeta Pomorska”. Ne-
pilnamečio drama įvyko Kujavijos
Pamario vaivadijoje Pakoscės mieste-
lyje, kuriame pranciškonas Krzysztof
P. seksualiai išnaudojo berniuką nuo
2002 iki 2006 m. Nuteistojo kom-
piuteryje taip pat aptikta pornografi-
nių vaikų nuotraukų. Teismo spren-
dimu vienuolis, išėjęs į laisvę, 10 me-
tų negalės dirbti su nepilnamečiais.

MASKVA
Kasmet dėl piktnaudžiavimo al-

koholiu Rusijoje miršta 500 tūkst. as-
menų, savo ataskaitoje skelbia Ru-
sijos viešieji rūmai. Vidutinis rusas
per metus išgeria apie 17 litrų spiri-
tinių gėrimų. Šalyje kasmet suvarto-
jama 2 mlrd. litrų alkoholinių gėri-
mų. Ataskaitoje teigiama, kad vidu-
tinė Rusijos vyro gyvenimo trukmė
yra mažesnė nei tokiose vargingose
valstybėse kaip Jemenas, Bangla-
dešas, Mauritanija, Hondūras, Tadži-
kistanas ir Senegalas. 

JEKATERINBURG
Irano prezidentas Mahmoud Ah-

madinejad viršūnių susitikime regio-
ninio saugumo klausimais sakė, kad
,,imperijų amžius baigėsi”. Tai jis pa-
reiškė 6 valstybes vienijančios Šan-
chajaus bendradarbiavimo organiza-
cijos (ŠBO), kurioje vyrauja Rusija ir

EUROPA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

RUSIJA

Jekaterinburg, birželio 16 d.
(AFP/,,Interfax”/BNS) – Kylančių
milžinių Brazilijos, Rusijos, Indijos ir
Kinijos, kurios yra susibūrusios į
neformalų susivienijimą BRIK, va-
dovai Rusijos Jekaterinburg mieste
pradėjo savo pirmąjį viršūnių susi-
tikimą, kurio metu turi pademon-
struoti vienybę didelio pasaulinio
ekonomikos sulėtėjimo akivaizdoje.

Susitikime Uralo kalnuose įsi-
kūrusiame Jekaterinburg dalyvauja
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev, Brazilijos prezidentas Luiz
Inacio Lula da Silva, Kinijos vadovas
Hu Jintao ir Indijos ministras pir-
mininkas Manmohan Singh.

BRIK sumanymas iškilo po to,
kai JAV investicinio banko ,,Goldman
Sachs” tyrimas parodė, jog šios ketu-
rios ekonomikos vystosi tokiu grei-
čiu, kad 2050 m. jau gali būti tarp
stipriausių pasaulyje.

Vis dar neaišku, ar šis ketvertas
susitars steigti formalesnį susivieni-

jimą, apie kurį nebuvo galvojama, kai
,,Goldman Sachs” atliko savo tyrimą.

Rusija labiausiai buvo už BRIK –
jai tikriausiai patiko mintis, kad ji vis
dar yra ekonominė jėga, nors jos pas-
tarųjų metų augimui smarkiai pa-
kenkė dabartinė pasaulinė ekono-
mikos krizė, kuri yra didžiausia nuo
XX amžiaus 4-ojo dešimtmečio.

Pasak specialistų, BRIK šalys
nepaisydamos ekonominės krizės, o
galbūt kaip tik dėl jos, rodo vis di-
desnį norą telkti savo pastangas sie-
kiant atsverti JAV vyravimą pasauly-
je savo doleriu.

BRIK valstybės tikriausiai bus
didelės pačių pirmųjų Tarptautinio
valiutos fondo (TVF) obligacijų pir-
kėjos. Išsivysčiusios ir besivystančios
šalys yra įsipareigojusios suteikti
TVF ir kitoms pasaulinėms įstaigoms
1,1 trilijono dolerių, kad būtų suteik-
ta pagalba krizę išgyvenančioms ne-
turtingoms šalims.

Rusijos prezidentas Dmitrij Medvedev (d) ir Indijos premjeras Manmohan
Singh. Reuters/Scanpix nuotr.
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Margumynai

Lietuvos vardo 1000-mečio 
programos parodos 

Taikomosios dailės muziejuje

Kadangi Valdovų rūmai nėra iki
galo įrengti ir juose negalėjo būti įgy-
vendinami Lietuvos vardo tūkstant-
mečio jubiliejaus renginiai, čia pla-
nuotos tarptautinės parodos rengia-
mos Taikomosios dailės muziejuje,
kuris yra Lietuvos dailės muziejaus
padalinys. Šių metų liepos 5–6 d. Na-
cionalinis muziejus Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės valdovų rūmai
kartu su Lietuvos dailės muziejumi ir
kitais partneriais atidarys tris unika-
lias parodas: „Lietuva senuosiuose is-
torijos šaltiniuose” (koordinatoriai
Lietuvos archyvų departamentas ir
Lietuvos valstybės istorijos archy-
vas), „Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailai-
čių iki Respublikos pabaigos” (rengė-
jas Krokuvos Vavelio karališkoji pi-
lis), „Baltų menas” (organizatorius
Vilniaus dailės akademija). Parodų
atidarymas kultūros, meno ir mokslo
visuomenei numatytas liepos 5 d. 17
val. Parodų pristatymui bus rengia-
ma speciali spaudos konferencija. Pa-
rodos veiks iki spalio 4 d. Šių išskir-
tinių parodų atidaryme dalyvaus
Lietuvos ir užsienio šalių vadovai,
oficialūs Lietuvos tūkstantmečio iš-

kilmių svečiai.     
Liepos  5–11 d. Valdovų rūmų

prieigose, Taikomosios dailės mu-
ziejuje, Teatro, muzikos ir kino mu-
ziejaus kieme, taip pat vyks ketvirta-
sis „Pilies festivalis”, tradiciškai
skiriamas Valstybės (Mindaugo karū-
navimo) dienai ir Lietuvos vardo mi-
nėjimo tūkstantmečiui.

Platesnę informaciją apie
Valdovų rūmų atidarymo šventę tei-
kia Vydas Dolinskas (mobil. 8 615
21939), apie organizuojamas ekskur-
sijas informuoja Gediminas Gendrė-
nas (tel. 8 684 10912), apie parodas –
Marijus Uzorka ir Birutė Verbiejūtė
(mobil. 8 684 06013). Bendra infor-
macija teikiama tel. 262 0007, 212
7476, mobil. 8 614 47418 (Liucija Ar-
monaitė), arba el. paštu: ekskursi-
jos@valdovurumai.lt ir info@valdo-
vurumai.lt. Taip pat kviečiame apsi-
lankyti Valdovų rūmų tinklalapyje:
www.valdovurumai.lt.

Tel. (85) 262 00 07
Nacionalinis muziejus 
El.paštas: 
ekskursijos@valdovurumai.lt       
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-

tystės valdovų rūmai
www.valdovurumai.lt

Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės (LDK) valdovų rūmų atkūri-
mas yra vienas svarbiausių Lietuvos
vardo tūkstantmečio programos pro-
jektų. Nuoseklūs ir sistemingi rūmų
tyrimo darbai vykdomi nuo 1987 m.
Rūmų atkūrimo darbai pradėti 2002
m. Nė vienas Lietuvoje vykdomas
kultūros projektas nėra sulaukęs
tokio didelio visuomenės dėmesio.
Daugiau nei 70 tūkst. Lietuvos gy-
ventojų, išeivijos atstovų ir užsienio
svečių yra parėmę Valdovų rūmų at-
kūrimą finansiniu indėliu. Rūmų at-
kūrimo projektą labai teigiamai
įvertino didelę patirtį turintys už-
sienio žinovai.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valdovų rūmus buvo planuota
atkurti ir pilnai įrengti 2009 m., iki
Lietuvos vardo tūkstantmečio jubilie-
jaus iškilmių. Nors dėl finansinių ir
organizacinių problemų rūmų atida-
rymas nuolatinei veiklai yra atideda-
mas, tačiau šių metų liepos 6 d. –
pagrindinę Lietuvos vardo tūkstant-
mečio jubiliejaus iškilmių, Valstybės
(Lietuvos karaliaus Mindaugo karū-
navimo) dieną – numatomas simboli-
nis iš esmės atkurtų, tačiau iki galo
neįrengtų Valdovų rūmų atidarymas.
Jame dalyvaus Lietuvos  vardo tūks-
tantmečio programos vadovas, Lietu-
vos Respublikos Prezidentas Valdas
Adamkus, Valdovų rūmų atkūrimo ir
paskirties komisijos pirmininkas,
Prezidentas Algirdas Brazauskas,
kiti aukšti Lietuvos valstybės parei-
gūnai, užsienio valstybių karaliai ir
prezidentai, kiti oficialūs iškilmių
svečiai, atvykę į Lietuvos vardo tūks-
tantmečio jubiliejaus iškilmes. Atkur-
tų, tačiau neįrengtų Valdovų rūmų
simbolinio atidarymo šventė planuo-
jama liepos 6 d. 1:30 val. p.p. Šventės
metu virš rūmų bus pakelta istorinė
Lietuvos vėliava (Vytis raudoname
lauke), atidengtas pagrindinis baro-
kinis portalas su lotynišku užrašu
„Millennio Lithuaniae MIX–MMIX”
(„Lietuvos tūkstantmečiui 1009–

2009”), paliudijančiu, jog atkurti rū-
mai yra paminklas Lietuvos vardo
tūkstantmečiui. Rūmų atkūrimo sta-
tybos darbų užbaigimo ir simbolinio
atidarymo iškilmių dalyviai – Lietu-
vos ir užsienio valstybių vadovai –
taip pat pasveikins ir palydės iš kate-
dros aikštės į Vingio parką išžygiuo-
jančius Lietuvos tūkstantmečio dai-
nų šventės „Tūkstantmečio sutar-
tinė” dalyvius.

Valdovų rūmai trims savaitėms
atvers vartus lankytojams

Nacionalinis muziejus Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
rūmai, susitaręs su Valdovų rūmų at-
kūrimo užsakovu – Vilniaus pilių di-
rekcija, projektuotojais, statybinin-
kais, šių metų liepos 7–26 dienomis
trims savaitėms pirmą kartą atveria
atkurtų, bet iki galo neįrengtų Valdo-
vų rūmų vartus lankytojams.

Liepos 7–26 d., kasdien, nuo 11
val. r. iki 6 val. v. Valdovų rūmuose
bus rengiamos nemokamos organi-
zuotų grupių ekskursijos (iki 25 žmo-
nių grupėje) lietuvių, anglų, vokiečių,
lenkų, rusų, kitomis kalbomis. Pavie-
niams lankytojams nemokamos eks-
kursijos lietuvių kalba vyks kasdien
nuo 12 val. Būtina iš anksto užsisa-
kyti datą ir laiką. Ekskursijos užsa-
komos ir kita informacija teikiama
telefonu (8~5) 262 0007 arba el.
paštu: ekskursijos@valdovurumai.lt.
Rūmų adresas: Vilnius, Katedros a. 3,
įėjimas – iš Katedros aikštės. Grupės
bus sutinkamos prie Pietinių rūmų
vartų (šalia Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino paminklo). Lanky-
tojai susipažins su autentiškomis
istorinės rezidencijos liekanomis, at-
kūrimo projektu, bus parodytas Di-
dysis kiemas, reprezentacinių salių
vidus, kuriuos puošia įspūdingi por-
talai, krosnys, grindys, lubos, židi-
niai. Rūmuose veiks ir nedidelė švie-
čiamoji Lietuvos didžiųjų kunigaikš-
čių rūmų istorinės raidos  paroda, nu-
matoma rodyti maketus, pateikti bū-
simo salių  įrengimo medžiagą.

Laukiame Jūsų atkurtuose Val-
dovų rūmuose ir kviečiame susipa-
žinti su atkurta istorine didžiųjų ku-
nigaikščių rezidencija, Lietuvos vals-
tybingumo simboliu, tampančiu mū-
sų šalies kultūros, švietimo, turizmo
ir valstybės reprezentacijos centru.
Po liepos 26 d. bus tęsiami Valdovų
rūmų įrengimo darbai, ekskursijos
nebus organizuojamos. 

LDK VALDOVŲ RŪMAI ATVERS VARTUS LANKYTOJAMS
Atkurtų, bet neįrengtų Valdovų rūmų simbolinio atidarymo šventė

Nacionalinio muziejaus LDKVR logo-
tipas.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų.

Lietuvos maudyklos – vienos iš švariausių ES,
sako Europos Komisija

Lenkijos pajūrio ir vidaus van-
denų maudyklos yra labiausiai už-
terštos tarp Europos Sąjungos (ES)
šalių, o švariausių vandenų šalimis
Europos Komisija (EK) pripažino
Graikiją ir Lietuvą, rašo nepriklauso-
ma Briuselio naujienų svetainė
EUobserver. Atlikus jūrų, upių ir kitų
vandens telkinių maudyklų švarumo
tyrimus nustatyta, kad vietų, kur
būtų saugu maudytis, buvo sumažėję
2007 metais, tačiau naujausi turimi
duomenys rodo, kad pernai padėtis
pasitaisė ir gerėjo.

EK paskelbtoje maudyklų van-
dens kokybės metinėje ataskaitoje,
kurią parengė Europos aplinkos
agentūra, nurodoma, kad šie rezul-
tatai atitinka jau du dešimtmečius
stebimą vandens kokybės gerėjimą.

Atliekant tyrimus, buvo vertina-
ma vandens spalva, taršą nurodančių
bakterijų buvimas, užterštumas naf-
tos produktais, skalbimo priemonė-
mis ir toksinėmis medžiagomis, to-
kiomis kaip fenoliai. Kai kuriais atve-
jais buvo vertinamas salmonelių gen-
ties bakterijų buvimas ir vandens
reakcija.

2008 metais privalomas ES van-
dens saugumo nuorodas atitiko apie
96,8 proc. pajūrio paplūdimių, o lygi-
nant su 2007 metų duomenimis, pa-
dėtis juose pagerėjo 1,1 proc., nurodo-
ma neseniai paskelbtoje ataskaitoje.
Griežtesnes, tačiau neprivalomas
,,orientacinės vertes” atitiko 88,6
proc. pajūrio paplūdimių vandenys –
2,5 proc. daugiau nei 2007 metais.

Vidaus vandenų kokybė taip pat
gerėjo: daugiau nei devynių dešim-
tadalių tvenkinių, ežerų ir upių van-
denys atitiko privalomus vertinimus
(3,3 proc. daugiau nei 2007 metais), o
vertinant pagal orientacinius rodik-
lius vandenų kokybė pagerėjo 10,7

proc.
Tačiau pristatydamas šią atas-

kaitą ES aplinkos komisaras perspėjo
Bendrijos šalis išvalyti savo paplū-
dimius, nes priešingu atveju prieš jas
bus imtasi teisinių priemonių.

Nustatyta, kad pajūrio ir vidaus
vandens telkinių maudyklų kokybė
blogiausia Lenkijoje: šioje šalyje būti-
niausių reikalavimų neatitiko 14,4
proc. maudyklų.

Įvertinus vidaus vandenų mau-
dyklas paaiškėjo, kad jos yra labiau-
siai užterštos Airijoje: čia privalomų
reikalavimų neatitinka 33,3 proc.
maudymosi vietų, nors Dublinas nu-
rodė, kad šalyje yra tik devynios
tokios maudyklos. Antrąją vietą ,,blo-
giau-sių” sąraše užima Slovėnija
(27,8 proc.); taip pat nekokia padėtis
Lenkijoje, Belgijoje ir Didžiojoje
Britanijoje. 

Saugiausiais besimaudantiems
pripažinti Belgijos, Estijos, Kipro,
Lietuvos ir Nyderlandų paplūdimiai,
kurie visi atitinka privalomus reika-
lavimus. 

Lietuva – vienintelė šalis, kurioje
visos pajūrio maudyklos tenkina tiek
privalomus, tiek griežtesnius stan-
dartus, nurodė EK.

Nustatyta, kad 100 proc. vidaus
vandenų maudyklų būtiniausias nuo-
rodas atitinka šešiose šalyse: Bulga-
rijoje, Estijoje, Graikijoje, Lietuvoje,
Liuksemburge ir Suomijoje. 

BNS

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
663300--994411--22660099

Chirurgai 

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

Atkelta iš 4 psl.  Greta
akademinės veiklos vyko ir neakade-
minis gyvenimas. Nemažą jo dalį
užėmė Niujorko miesto Mai ronio
lituanistinė mokykla. Ją pradėjau
lankyti trejų metų ir lankiau iki
dešimto, paskutinio, mokyklos sky -
riaus. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 v. r.
iki 1 v. p .p. teko pasinerti į lietuvių
kalbą, kultūrą, meną, dainavimą.
Taigi, ir nemažai draugų susiradau
tarp išeivijos lietuvių. Lietuviškoji
gy venimo linija atvedė ir į dalyvavi -
mą skautiškoje veikloje bei į Ne -
ringos stovyklą Vermonte. Dabar su
šio mis organizacijomis sieja ir dar bi -
nė veikla – Neringos stovykloje dir -
bau vadovu ir planuoju dirbti šią va -
sa rą. Maironio lituanistinėje mokyk-
loje kartais pavaduoju mokytojus.
Skautų stovykloje iki šiol lankiausi
kaip skautas, o dabar pradėsiu dirbti
kaip savanoris padėjėjas.

Dalyvavau įvairioje užklasinėje
veikloje. Lankiau Bruklino muziejaus
ir Pratt instituto vaizduojamojo me -
no klases, Gugenheimo muziejaus
architektūros užsiėmimus ir plauki-
mo klases YMCA organizacijoje. Su
šei ma žiemos metu dažnai išvyksta -
me slidinėti. Retsykiais – pakopinėti
po kalnus.

Kelionės po Europą: Lietuva,
nuostabus Žemaitijos nacionalinis
parkas, Praha, Paryžius, Helsinkis,
Latvija, Estija, Roma ir Pompėja….

Turiu jaunesnį brolį ir bendrau -
da mas su juo mokinuosi, kaip reikia
da lintis savo gyvenimu su kitu ar ti -
mu žmogumi, kaip išmokti pakantu-
mo, dėmesingumo, jautrumo, o kai
pri reikia – ir griežtumo.

Laisvalaikiu mėgstu užsiimti su
kompiuteriais ir skaityti. Taip pat už -
siimu medžio drožinėjimu. Ateityje
no rėčiau daug keliauti – kartais įsi -
vaiz duoju, kad žurnalistinis darbas
man padės tai atlikti.

Norėčiau paminėti, kad gyvenu
ga na įdomiame Bruklino miesto ra -
jone, vadinamame Bedford Stuy ve -
sant. Tai architektūrine prasme nuo -
stabus rajonas, kuris buvo pastatytas
europiečių, bet ilgainiui apgyvendin-
tas tautinių mažumų iš Afrikos arba
Afrikos diasporos šalių. Čia gyven-
damas mokausi apie knygose nebūti-
nai išmokstamus dalykus: užslėptą
rasinę diskriminaciją, prekybą savo
kūnu, ,,gentrification”, hipsterizmą,
toleranciją vieni kitiems, tebeklestin-
tį rasizmą, kultūrinius skirtumus,
kuriems suartėti kartais net neį-
manoma, žiaurumą ir socialinius
skirtumus.

FOR SALE – PARDUODAMAS –
VILNIUJE naujas 200 kv. m namas
Užupio rajone. Puiki vieta; arti cen-

tro, senamiesčio, $649,000 USD

UŽUPIS Neighborhood – VILNIUS
Adjacent to old-town/Very Trendy &
hip artist community Approx 2150

sq. ft./New – never lived in. 649,000

Contact 370-698-88111 or
<info@akvila.lt>

Same Seller Also Offers...

FOR SALE – PARDUODAMAS –
VILNIUS – Centre 2 kambarių butas,
Basanavičiaus ir Mindaugo sankryža.
Senos statybos, greta senamiesčio; 

3 aukštas; stovėjimo aikštelė.
$209,000 USD

VILNIUS adjacent old-town/
Spacious 2 room flat. Intersection of

Basanaviciaus & Mindaugo
100 yr old classic/high ceilings/

prestigious neighborhood
3rd floor/gated parking. $209,000.

PARDUODA

Lietuvių išeivijos studentų
stažuotės jau įsibėgėjo

IÕNUOMOJA

IŠNUOMOJAMAS 3 KAMBARIŲ
BUTAS BRIGHTON PARK RA-
JONE. Arti Orange Line ir 55 greit-
kelio. Yra uždaras kiemas ir maši-
nai pastatyti vieta. Nuoma $400 su
viskuo. Tel. 773-899-1067

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 37

Visi pradėjome kvatotis. Dabar
jau aš žiūrėjau į ruselį su neslepiama
užuojauta. Na, ką su tokiu daryti?!

– Bet kodėl vokiškus kryžius?! Su
Vokietija gi dar 1939 metais yra
sudaryta ,,Taikos ir nepuolimo” su-
tartis, net 25 metams! Ir toks ,,mū-
siškių” lėktuvų ženklinimas manev-
rams būtų gryna provokacija! Tai vi-
siškai nesuderinama su ,,Taikos su-
tartimi”! – mėginau įtikinti sutrikusį
,,vadą”.

Istognyj aiškiai pasimetė. Jis
įpykęs pažiūrėjo į mane, paskui – vėl
į draugus, dar kartą pažiūrėjo į va-
karus, kur giedrame danguje jau bu-
vo pranykęs ,,mūsiškis” lėktuvas ir gal-
būt pagaliau pats supratęs, koks nai-
vus ir nelogiškas pasirodė Raudono-
sios armijos karininko atsakymas,
greitu žingsniu nuskuodė į diviziono
vado palapinę. Neprataręs nė žodžio.

Tada, slapta į ,,kursus” išvežus
plk. J. Banį, mūsų 17-to prieštankinio
diviziono vadu jau buvo paskirtas
ištikimas bolševikams kapitonas P.
Petronis (kažkodėl ,,Žvanginis” apie
tai savo aukščiau minėtame straip-
snyje nutyli).

Po akimirkos iš viršininkų pala-
pinės, sagstydamasis kelnes, iššoko
išbalęs pats Petronis, o paskui jį ir
Istognyj. Tas, rodydamas į dangų,
aiškino ,,vadui”, kas įvyko. Bet žyd-
ras dangus tuo metu jau buvo tuščias,
net debesų – ir tų nesimatė. Išblyškęs
Petronis nematė, kaip staugdamas ir
liepsnodamas į mišką nukrito antra-
sis ruselių lėktuvas. Nesimatė jau ir
vokiečių naikintuvo. Kažką pakal-
bėjęs su mūsų Istognyj, Petronis vėl
sugrįžo į palapinę.

Triukšmas pažadino ir daugiau
karių. Nerami žinia ,,JAU!” žaibu
aplėkė visą stovyklą. Po keleto minu-
čių be jokio trimito sukilo visi, ir tie,
kurių miegas buvo stipresnis už
žingeidumą. Ypač subruzdo politru-
kai ir komsomolcai. Vos apsirengę, jie
iškart maudavo į komisaro palapinę,
įsitikinti ,,ar tikrai”. Buvo smagu į
juos žiūrėti, kaip jie pasikeitė.

Netrukus iš viršininkų palapinės
išlindo Petronis, Abramenka ir mūsų
politrukas Navickas ir labai sunerimę
pasuko į divizijos štabą.

Eiliniai kariai blaškėsi ir vienas
kito klausinėjo, kas nutiko. Bet iš tik-
ro, konkrečiai niekas negalėjo pasa-
kyti, ar tikrai prasidėjo karas, ar tai
tik manevrai. Buvo nemažai naivuo-
lių, kurie patikėjo Istognyj žodžiais ir
platino juos toliau. Bet visus abejo-
jančiuosius greit nutildė milžiniškas
gausmas danguje. Apie 6 valandą
aukštai virš miško praskrido keli šim-
tai gražiai išsirikiavusių vokiečių
bombonešių. Tas perkūniškas triukš-
mas ir ta jų gausybė stingdė gyslose
kraują. Mes apmirėme ir žiūrėjome
išsižioję, daugelis – su džiaugsmo aša-
romis. Mums jie dar labiau sustiprino
tikėjimą, kad jau neilgai teks vergau-
ti tam Raudonajam slibinui, kuris
užgrobė mūsų Tėvynę, o mus padarė
savo klusniais vergais.

Praūžus bombonešiams, mes gy-
vai aptarinėjome įvykius, net nepa-
matėme, kaip sugrįžo Navickas. Atsi-
tiktinai pakreipęs žvilgsnį, aš staiga
pastebėjau, kad, suėję tarp palapinių,
politrukas ir dar trys komsomolcai
atidžiai stebi mane ir mano pašne-
kovus.

– Tyliau! Žiūrėkite ten – jie vėl

kažką rezga! Iš tų, vyrai, tai gero ne-
laukime. Reikia būt atsargesniems...
– perspėjau savo draugus.

Greitai baigėsi mūsų budėjimo
laikas ir, perdavę savo sargybą die-
ninei pamainai, mes išsiskirstėme po
savo palapines.

Dabar mane persekiojo tik viena
mintis: kokiu nors būdu būtinai rei-
kėjo pabėgti prie upelio ištakos, kaip
buvome su broliu sutarę. Dienos me-
tu tai nepastebėtam padaryti buvo
praktiškai neįmanoma – aplinkui bu-
vo per daug šnipų. Reikėjo laukti. Su
ta mintim ir įlindau į savo skyriaus
palapinę. Atsiguliau, bet kad niekas
neįtartų, kad kažką planuoju, nutariau
prieš tai nusirengti. Dabar jaučiausi
mažiausiai dvigubai privilegijuotas.
Pirmiausia, kaip legalus ligonis, ir ant-
ra, kaip tik ką savo noru atbudėjęs
nakties sargyboje. Tikėjausi, kad da-
bar manęs jau tikrai niekas nebeju-
dins, bent iki vakaro. O vakare bandy-
siu... Pavargęs nuo galvos skausmų,
nemigos, kalbų ir įspūdžių, aš po ke-
liolikos minučių sėkmingai užmigau.

Nežinau, kiek ilgai snaudžiau,
bet kai prabudau nuo grubaus purty-
mo, iškart pajaučiau didelį nemigos
sunkumą. Atplėšiau akis, žiūriu: prieš
mane vėl stovi tas prakeiktas Istog-
nyj. Tokiais momentais tu, žmogau,
nenorom mokaisi keiktis rusiškai,
bet aš tik užsimiegojęs paklausiau:

– Čto slučilosj? (Kas atsitiko?)
– Reikia nuvaryti vilkiką iš aikš-

telės į miško gilumą ir gerai paslėpti
šakomis.

Čia man trūko kantrybė:
– Bet jūs gi žinote, kad aš sergu!

Aš juk oficialiai atleistas nuo ,,ma-
nevrų” ir rikiuotės! Be to, aš tik ką
atbudėjau visą nakties sargybą, kai
jūs tuo tarpu miegojote! Turiu aš
kokią teisę į žmonišką poilsį, ar ne?!
O mano tanketę paslėpti gali bet koks
kitas vairuotojas.

Išklausęs tokių, mano manymu,
neatremiamų argumentų, ruselis
apsisuko ir išėjo, o aš apsisukau ant
kito šono ir vėl mėginau užmigti, bet
didėjantis galvos skausmas man įky-
riai trukdė. Po kelių minučių į pala-
pinę vėl įsiveržė perpykęs Istognyj ir
dabar jau griežtai įsakė:

– Tuoj pat prisistatyk diviziono
vadui!

Supratęs, kad dabar jau vis tiek
neužmigsiu, o nepaklusus iš to išga-
mos visko gali susilaukti, aš lėtai at-
sikėliau, paskui neskubėdamas apsi-
rengiau, jausdamas vis stiprėjančius
galvos skausmus, ir palengva nu-
žingsniavau į ,,vado” palapinę. Ati-
dengęs angą – brezentines ,,duris”, aš
iškart pamačiau ištižusį kapitono
veidą. Pasimetęs Petronis stovėjo
palapinės viduryje ir kažką kuitėsi.
Aplinkui, po visą palapinę ant žemės
buvo primėtyta, pridraikyta įvairiau-
sių popierių, o pats ,,diviziono vadas”
pamėlęs, išverstomis, lyg pamišėlio
akimis, paskubom krovė į portfelį
kažkokius dokumentus. Aš įžengiau į
vidų ir ramiai ,,atraportavau”:

– Draugas vade, eilinis Čerškus,
jūsų įsakymu atvykau.

Petronis iš padilbų tik nukreipė į
mane įtūžusio žvėries žvilgsnį ir kad
suriks:

– Mūsų Tėvynė pavojuje, o tu,
gyvuly, atsisakai vykdyti savo virši-
ninkų įsakymo! 

Bus daugiau.
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Lietuvos Dukterys tęsia savo veiklą

Naujasis muziejus prašo pagalbos

Lietuvos Dukterų draugija, at š -
ventusi savo veiklos penkiasdešimt-
metį, tyliai, savęs labai negarsinda -
mos dirba toliau.

Daugelis jos narių garbingai iške-
liavo amžinybėn. Kitos sesės jau
pavargo bei dėl sveikatos sutrikimų
buvo priverstos pasitraukti iš akty -
vios valdybos narių pareigų.

Čikagoje ir jos priemiesčiuose
Lietuvos Dukterų d-jos atskiri viene-
tai yra padalinti į seniūnijas, o pats
Draugijos valdybos centras  dau ge lį
metų buvo Marquette Park, Drau gi-
jos nuosavuose nameliuose. Su  se-
niūnijomis ryšius palaikė buvusi val -
dybos narė, vyriausia seniūnė Va le-
rija Plepienė. Sumažėjus Draugijos
veiklai, o taip pat daugeliui išsikėlus
gyventi į Čikagos pietvakarinius ra jo -

nus, Dukterų d-jai tapo nebeaktualu
laikyti tuos namelius, nes juose be -
veik niekas nesilanko. Buvo nutarta
perkelti visą Lietuvos Dukterų drau -
gi jos veiklą arčiau Lemonto. 

Lietuvos Dukterų d-jos ilgametė
pirmininkė Joana Krutulienė nutarė
pasitraukti iš pirmininkės pareigų,
ta čiau dar nežada pasitraukti iš
Drau gijos veiklos. Jos gili patirtis la -
bai pravers naujai valdybai.

Birželio 11 d. Lietuvos Dukterų
valdybos pirmininkė Joana Krutu lie -
nė, susikvietė buvusias valdybos na -
res,  kartu pasikviesdama naujas, pri-
tariančias šiam darbui, moteris. Po -
sė dis vyko sesės Irenos Gelažienės
na muose. Deja, jis prasidėjo nesėk-
mingai, mat J. Krutulienė, prieš va -
žiuo dama į šį  posėdį, nelaimingai nu -
krito ir buvo priversta užsukti ligo-
ninėn. Ačiū Dievui, kad nepatyrė jo -
kių didesnių sužalojimų. Mes visi jai
lin kime kuo greičiau sustiprėti.

Pasikeitus aplinkybėms posėdį
vedė draugijos sesė Vale rija Ple pienė.
Svarbiausia užduotis buvo išrinkti
nau ją valdybą ir pasiskirstyti parei -
gomis. Tai buvo padaryta labai gra-
žiai ir sutartinai. Nuo š. m. birželio
11 d. Lietuvos Dukterų draugijos val-
dybą sudaro: pirmininkė – Irena Gri-
gai tienė, pirmoji vicepirmininkė Joa-
na Krutulienė, antroji vicepirminin-
kė Gražina Kažėnienė, sekretorė
Alma Morkuvienė, iždininkė Aldona
Ru kui žienė, raštinės vedėja Dangira
Bud rienė, kasininkė Genutė Malde -
nie nė, Socialinio skyriaus vedėja Me -
lita Lauraitienė, renginių vado vė bei
korespondentė Nijolė Nausė dienė.

Tikėsimės, kad naujoji valdyba
seks senosios valdybos geru darbu
pramintais takeliais ir išlaikys gar -
bingą Draugijos vardą. 

Sveikinu ir linkiu sėkmės nauja-
jai valdybai.

Nijolė Nausėdienė

Kaunas praturtės dar vienu mu -
ziejumi. Neseniai įregistruota viešoji
įstaiga – ,,A. Astrausko ortopedijos
ama to muziejus”, kurį jo steigėjas ke -
tina atidaryti pavasarį, jau ruošia
savo sales. Muziejus kuriasi Kaune,
Rau dondvario plente. Čia įkurtuves
švęs ir pagrindinis Algimanto Ast -
rausko įmonės ,,Pirmas žingsnis” pa -
dalinys.

,,Ortopedijos protezavimo įstaigų
atsiradimas Lietuvoje siekia Pirmąjį
pasaulinį karą, tada daugybei suluo -
šintų žmonių prireikė skubios orto -
pe dų protezuotojų pagalbos, – aiškino
Kauno paslaugų verslo darbuotojų
profesinio rengimo centro direktorė
Laimutė Anužienė. – Pirmosios Lie -
tu vos nepriklausomybės laikotarpiu
Kaune kūrėsi ortopedinės pagalbos
bazė. Todėl pirmajame žinybiniame
Ka ro muziejuje, vėliau tapusiame Vy -
tauto Didžiojo karo muziejumi, buvo
kaupiama ir ortopedinių – protezinių
gaminių pavyzdžių, įrangos. Tačiau
muziejininkai, nebūdami šios srities
specialistais, tokių kolekcijų nerodė.
Todėl, anot jos, sveikintinos A. Ast -
rausko, kuris su ortopedijos ama tu
susijęs daugiau nei dvidešimt me tų,
pastangos įkurti analogų pasaulyje
neturintį muziejų.

Keliolika filialų Lietuvoje turinti
ir per metus per 25,000 pacientų ap -
tarnaujanti ortopedijos įmonė ,,Pir -
mas žingsnis” įsigijo Vilijampolėje
buvusios Tvirtinimo detalių gamyk-
los valgyklą ir ją neatpažįstamai pa -
keitė. Pastatas ,,paaugo” į aukštį, ja -
me dabar pakaks vietos dirbti admi -
nistracijai, gydytojams bei įtvarų ar
protezų gamintojams. Yra užtektinai
erdvės ir naujajam Kauno muziejui.

,,Vieni įdomesnių mūsų muzie-
jaus eksponatų, – sako Lietuvos orto-

Lietuvos ambasada JAV, tęsdama Lietuvos tūkstantmečiui ir nacio na linei
programai „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” skirtų ren gi nių ciklą,
birželio 10 dieną Wa shin g ton, DC surengė kultūros va ka rą „Lie tuvos tūks-
tantmetis raštuose”. 

Renginyje dalyvavo JAV Na cio nalinės geografijos draugijos vicepre zi -
dentas Terrence B. Adamson, ku ris oficialiai pranešė, kad jau šių me tų spalį
Lietuvoje bus pradėtas leisti žurnalas „National Geographic Lie tuva”. Būsimą
leidybos projektą T. B. Adamson pristatė kartu su  žurnalo redaktoriumi
Frederik Janson.   

LR ambasados Washington, DC nuotr.

Firmos ,,Pirmas žingsnis” vadovas
Algimantas Astrauskas už geriausius
vadybinius sprendimus ir jų įdiegimą
savo vadovaujamoje firmoje laimėjo
žurnalo įsteigtą ,,Metų vadybininko
2004” titulą. 2005 metais jis apdo -
va notas ,,Darbo žvaigžde”.

Lietuvos Dukterų draugijos ilgametė
pirmininkė Joana Krutulienė pasi -
traukė  iš pirmininkės pareigų, ta čiau
dar nežada pasitraukti iš Drau gijos
veiklos. 

Stefa Kisielienė, gyvenanti Cicero, IL, paaukojo 50 dol. auką
„Draugui”. Labai ačiū už paramą.

pedijos ir medicinos pramonės įmo -
nių asociacijos prezidentas, ,,Pirmo
žingsnio” savininkas A. Astrauskas, –
tai Panevėžyje, statybvietėje atkasus
Pirmojo pasaulinio karo karių kapus,
rasti sunkūs, masyvūs geležiniai įt -
varai sužalotoms rankoms ir kojoms.
Turime ir vėlesnių įtvarų pavyzdžių.
Tie jau buvo pinami iš vielos, todėl
lengvesni, gal patogesni naudoti už
geležinius.”

Muziejui kaupti kolekciją padeda
ir žmonės, kuriems reikalinga ortope-
dų pagalba. ,,Pirmo žingsnio” gydyto-
jai konsultuoja ligonius įvairiuose
Lie tuvos rajonuose, kartais ten suži-
no ir apie retesnius bei senesnius or -
topedijos dirbinius, kurie dar yra iš -
likę. Pasirūpina, kad jie būtų iš sau -
goti ateities kartoms.

Vienintelis panašus, bet sykiu ir
kitoks (Ortopedijos chirurgijos mu -
zie jus) veikia Vokietijoje. Ortopedijos
amato muziejus iš Kauno užmezgė su
juo ryšius. Numatoma keistis patirti-
mi, eksponatais, kartu kurti kultū ri -
nes švietėjiškas programas.

Muziejaus rengėjai renka istori -
nę me džia gą apie ortopedijos dirbtu -
ves, ortopedus, protezuotojus. Kai

kurie garsūs ortopedai išvyko iš Lie -
tuvos, gyvena ar gyveno užsienyje,
tad apie juos surasti žinių Lietuvoje
labai sunku. A. Ast rauskas, įmonės
,,Pirmas žingsnis” direktorius ir sa -
vininkas, ne tik įkūrė ortopedijos
amato muziejų. Ruošiama knyga apie
ortopedijos amatą Lietuvoje. Jai labai
reikalinga me džiaga, nes labai mažai
išli kę duomenų, ypač istorijos.

Muziejaus darbuotojai norėtų
susirašyti, susitikti su lietuviais orto -
pedais, jau mirusiųjų šei mos nariais,
surinkti prisimini mus. Jie mielai pri-
imtų į muziejų  ir eksponatus iš medi -
cinos ortopedijos srities.

Apie muziejaus įkūrėją A. Ast -
raus ką, verslininką, filantropą, inte -
lek tualą, globojantį daugybę neįga lių -
jų organizacijų ir pavienių žmonių,
galite paskaityti tinklalapyje: www.
pirmasžingsnis.lt, taip pat paieškos
langelyje www.sviesuva.lt

Medžiagą ar pasakojimus apie
Jums žinomus ortopedus galite siųsti
el. paštu valiuse1@gmail.com (dr.
Va lentina Šereikienė arba perduoti
paskambinę tel.: 8- 699-76-438

Būsime dėkingi.
Valentina Šereikienė

Visi Šiaurės Amerikos chorų ar dainos vienetų vadovai 
ir atstovai kviečiami į  
IX Dainų šventės 

„Daina aš gyvenu!”, 
vyksiančios 

Toronte 2010 metais, paruošiamąjį seminarą, 
kuris bus su rengtas Dainavos stovyklavietėje 

(Manchester, MI, JAV) rugpjūčio 20–23 dienomis. 

Seminare bus pristatytas šventės re pertuaras, pradėti pasiruošimo darbai.

Seminaro vadovė Rita Klio rienė, ,,Exultate” choro vedėja iš Cle veland,
Ohio. Už nuopelnus puoselėjant lietuvišką meną ir kultūrą 2008 m. R. Kliorie-
nei buvo įteikta ,,Aukso pauk š tė”. 

Seminarui registruotis galima jau dabar tinklalapyje www.dainusvente.
org arba rašant Ritai Kliorienei el. paštu Rita@Exultate.us.  
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Parnu: atostogos pelkėje ir vieta, kurioje mirė velnias
Ne tik baltu paplūdimiu keliau-

tojus džiugina trečias pagal dydį
Estijos miestas ir „vasaros sostine”
vadinamas kurortas Parnu. Akty-
viausi turistai kviečiami aplankyti
didžiąją pelkę Soomaa ir senas žirgų
veisimo tradicijas turintį Tori mies-
telį. Vietiniai gyventojai svetimšalius
supažindina ne tik su kelionių po
raistą ypatybėmis, bet ir parodo, ku-
rioje Estijos vietoje greičiausiai gali-
ma pasiekti pragarą.

Penki metų laikai

Po pelkę keliauja ne tik turistų
grupės, bet ir dažnas Parnu gyvento-
jas. Kelis kilometrus po visą pelkę
besitęsiantys takai, vedantys į raisto
platybes, leidžia pasigrožėti Estijos
gamta. Čia, anot Estijos gamtininkų,
gausu lūšių, briedžių, pasitaiko viena
kita meška, o vilkų tiek daug, kad
jiems netgi išduodami medžioklės lei-
dimai. Estai tuo didžiuojasi ir juokau-
ja: „Jei latvių spaudoje pranešama,
kad buvo pastebėta rudoji meška,
mes visada sakome, kad ji ten atklydo
iš Estijos.”

Iki didžiosios pelkės nuo Parnu
miesto – daugiau nei pusvalandis
kelio automobiliu. Susisiekti ir ke-
liauti padeda mediniai takai, kilste-
lėti kiek aukščiau nei kemsynai, ta-
čiau estai juokauja, kad Soomaa na-
cionaliniame parke yra penki metų
laikai: keturi įprasti ir dar vienas, kai
pelkė būna apsemta. Tada net ir sau-
siausios pelkės vietos tampa neįžen-
giamomis.

Šis nacionalinis parkas mėgia-
mas ir baidarininkų, ir tų, kurie
mėgsta maudytis raiste esančiuose
ežeruose. Daugelis keliautojų vasarą
aktyviai naudojasi Estijos valdžios
vykdoma programa „Atostogauk miš-
ke”. Tai reiškia, kad nacionaliniame
parke gausu ne tik mokamų namelių,
kuriuose kiekviena praleista para
kainuoja apie 300 Estijos kronų (apie
66 litus), bet ir nemokamų, kuriuose
apsistoti gali visi norintys.

Šie nameliai dailiai suręsti iš

medinių rąstų, turi gultus, palėpę.
Šalia jų – įrengtos pavėsinės ir lau-
žavietės. Kai kuriuose nameliuose
yra indai, galima gauti patalynę, bet
visai vasarai apsistoti viename iš
nemokamų gyvenviečių – draudžia-
ma. Keliautojai puikiai supranta, kad
nemokamai stovyklauti nori kiek-
vienas, todėl šiuose nameliuose
neužsibūna.

Nacionaliniame parke taip pat
yra ir tradicinių valčių gamykla, ku-
rioje plaukiojimo priemonės skaptuo-
jamos iš didžiulių senų medžių, vė-
liau brandinamos vandeniu ir ugni-
mi. Senų ir stiprių medžių parke
netrūksta – ypatingai Estijoje mėgia-
mi ąžuolai.

Tori miestelyje – ilgiausia gryno
akmens siena

Greta Soomaa nacionalinio par-
ko ir didžiosios pelkės keliautojai gali
aplankyti ir nedidelį Tori miestelį.
Šiame miestelyje esanti švento Jurgio
bažnyčia, skirta visų Estijos karių at-
minimui, unikali. Dar viena kariams
skirta bažnyčia yra Prancūzijoje. Šv.
Jurgio šventovė Tori miestelyje buvo
pastatyta 1950-aisiais. Bažnyčioje
saugomas ir XVIII amžių pamenantis
varpas, kuris ilgą laiką buvo pradin-
gęs ir į maldos namus grįžo tik 1990-
aisiais.

Toli miestelis garsus ir savo žirgų
veisimo bei auginimo tradicijomis.
Visai neseniai Tori gyventojai atšven-
tė šių tradicijų 155 metų jubiliejų.
Gyvenvietės žirgynuose veisiama ir
vienintelė estiškų žirgų veislė, o
aplink gyvenantys žmonės dažnai
turi savo privačius žirgynus. Tori ga-
lima gauti ne tik karietą vestuvėms,
bet ir pajodinėti: valanda jodinėjimo
kainuoja 300 Estijos kronų (66 litai),
jeigu reikia instruktoriaus priežiū-
ros, jodinėjimo valanda kainuos 350
kronų (77 litai).

Smalsiausius Tori gyventojai pa-
lydės ir iki akmeninės sienos. Tai pati
ilgiausia Baltijos šalyse gryno ak-
mens siena, kuri juosia Pernu upę.

Soomaa pelkė.                                          Dinos Sergijenko nuotr.

Tori miestelio bažnyčia. 

Legendoje tvirtinama, kad šioje vieto-
je nuožmioje kovoje mirė pats velnias
ir tikima, kad čia iki pragaro – trum-
piausias kelias. Galbūt todėl mies-
telėnai juokauja, kad šv. Jurgio baž-

nyčia šalia šios akmens sienos atsira-
do tyčia.

Dina Sergijenko
Alfa.lt 

Plintanti kviečių liga pasaulyje gali sukelti badą
Naujoji „kviečių žudiku” pra-

minto grybelio atmaina „Ug99” gali
sunaikinti daugiau nei 80 proc. pa-
saulyje auginamų kviečių. Pasak moks-
lininkų, tik laiko klausimas, kada ši
liga pasieks Rusiją, Kiniją ar JAV.

Sporomis plintantis kviečių gry-
belis „Ug99”, pirmą kartą aptiktas
Ugandoje 1999 m., sparčiai plinta iš
rytų Afrikos – jis jau persikėlė per
Raudonąją jūrą ir pasiekė Iraną. Ži-
novų teigimu, jis neišvengiamai atke-
liaus į pagrindinius grūdų auginimo
regionus šiaurės Indijoje ir Pakis-
tane, o vėjai jį perneš į Rusiją, Kiniją
ir net Šiaurės Ameriką, rašo JAV
dienraštis „Los Angeles Times”.

Oregon valstijos universiteto ge-
netikos profesorius, kviečių auginimo
specialistas Jim Peterson „Ug99”
vadina bomba su laikrodiniu mecha-
nizmu, kuri neišvengiamai sprogs.
„Šios ligos sukėlėjai keliauja oru, jie
gali būti pernešti drabužiais, lėktu-
vais. Mes žinome, kad jie pas mus
atvyks. Vienintelis klausimas – kada
tai nutiks”, – sakė mokslininkas.

Tarptautinio Kukurūzų ir kvie-
čių gerinimo centro Meksikoje spe-
cialistų vertinimais, neišvengiamas
pavojus dėl „Ug99” plitimo gresia 19
proc. visų pasaulyje auginamų kvie-

čių, kurie maitina apie milijardą
žmonių Azijoje ir Afrikoje. JAV žino-
vai mano, kad „kviečių žudikui” stai-
ga pasiekus Amerikos vidurio lygu-
mas, dėl sunaikintų kviečių būtų pa-
tirta maždaug 10 mlrd. dolerių žala.

Pasak jo, JAV ir kitų šalių moks-
lininkai, stengdamiesi išvesti „Ug99”
grybeliui atsparių kviečių veisles,
stojo į lenktynes su laiku. Po kelerių
metų intensyvių tyrimų pavyko at-
pažinti keletą genų, kurie gali iškart
apsaugoti kviečius nuo šio grybelio.
Tačiau šių genų perkėlimas į augalus
naudojant tradicinius veislių kūrimo
būdus trunka nuo 9 iki 12 metų, o šis
procesas ką tik prasidėjo. Be to, jis
turi būti pakartotas kiekvienos augi-

namos kviečių atmainos, pritaikytos
tam tikro regiono bei klimato sąly-
goms, atveju, o jų yra tūkstančiai.

Kviečių grybelis, puolantis pasė-
lius nuo biblinių laikų, nuolat kinta
ir vystosi, o tai pagrindinė priežastis,
kodėl taip sunku su juo kovoti, teigia
mokslininkai. Grybelio sporoms pa-
siekus kviečių lauką, ant augalų stie-
bų atsiranda „pūlinėliai”, kurie peri-
ma maistingąsias medžiagas bei van-
denį, kad galėtų išauginti dar dau-
giau sporų. Šios kviečių stiebų „rū-
dys” kelis kartus nuo 1917 iki 1935
m. buvo sunaikinusios daugiau nei 20
proc. JAV pasėlių. Paskutinis didelis
šios ligos protrūkis šioje šalyje buvo
užfiksuotas 1962 m. Tada buvo su-
naikinta 5,2 proc. visų kviečių plotų.

Daugelį metų mokslininkams pa-
vykdavo apsaugoti kviečius nuo gry-
belio lėtai ir metodiškai įterpinėjant
šešias pagrindinių atsparumą ligai
suteikiančių genų kombinacijas į
įvairiausias kviečių veisles. Buvo tiki-
masi, kad grybelis negalės tuo pat
metu įveikti visų šių genų rinkinių.
Po kelių ramių dešimtmečių buvo
nuspręsta, kad kviečių grybelio pavo-
jus praėjo. Mokslininkai ėmėsi kitų
problemų, o naujų šiai ligai atsparių
genų paieška praktiškai buvo sustab-

dyta.
Kai 1999 m. Ugandoje buvo atpa-

žinta nauja kviečių grybelio atmaina,
pavadinta „Ug99”, į tai mažai kas
atkreipė dėmesį, nes šioje šalyje augi-
nama mažai kviečių. Tačiau rytų
Afrika tapo tikru šios ligos žaizdru:
kviečiai čia auginami ištisus metus,
be to, kai kurie laukai yra daugiau
nei 2000 metrų aukštyje virš jūros
lygio, o intensyvi saulės radiacija pa-
deda grybeliui sparčiau mutuoti.

Paaiškėjo, kad plisdamas patoge-
nas stiprėjo ir darėsi agresyvesnis:
2006 m. mokslininkai aptiko „Ug99”
atmainą, kuri galėjo įveikti Sr24 ge-
ną. Šis kviečių genas saugo nuo už-
krato JAV didžiosiose lygumose augi-
namus kviečius. Pernai buvo atrasta
dar viena „Ug99” variacija, kuri at-
spari Sr36 genui. Jis saugo nuo gry-
belio Rytų šalyse auginamas kviečių
veisles.

Kad būtų galima išvesti „Ug99”
atsparias kviečių atmainas, vien tik
JAV reikia atnaujinti šimtus veislių.
Pasak mokslininkų, nepakanka pa-
keisti genus keliose pagrindinėse
veislėse – reikia atnaujinti visas šaly-
je auginamų kviečių atmainas. O tam
reikia laiko, teigia dienraštis.

Balsas.lt
Taip atrodo kviečių grybelio pažeisti
kviečių stiebai.    „Wikipedia“ nuotr.
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Ieško giminių

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE Balzeko lietuviû
kultùros muziejuje

6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-6500

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

��Šeštadienį, birželio 20 d., 11 val.
r., Pasaulio lietuvių centras orga ni -
zuoja Golfo dieną, kuri vyks Old Oak
Country Club (143rd & Parker Rd.,
Homer Glen). Kviečiame visus golfo
entuziastus dalyvauti šioje šven   tėje ir
paremti PLC. Norintys užsisakyti
vietą, prašome skambinti Linui Gy-
liui tel. 630-674-5414,  el. paštas:  

lgylys@gmail.com.

��Gražiausia vasaros šventė – Jo -
ninės birželio 21 d., sekmadienį, nuo
12 val. p. p. iki 8 val. v. vyks Arabian
Knights Farms, 6526 Clarendon Hills
Rd., Willowbrook, IL 60527. Muzika,
laužas, Joninių vainikai! Atvykę au -
tomobilius galėsite pasistatyti 75 St.
ir Clarendon Hills Rd. esančioje gim -
nazijos aikštelėje. Iš ten ir atgal visą
dieną svečius nemokamai vežios au -
tobusai. Tel. pasiteiravimui: 708-207-
8406 arba 708-924-0403.

�JAV LB Lemonto apylinkė bir -
želio 21 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių Palaimintojo J. Matulaičio
misijoje šalia PLC  rengia gegužinę.
Maloniai kviečiame apsilankyti.

��Dallas, Texas, lietuviškos Joni -
nės vyks birželio 20 d. Stewart Creek
Park, 3700 Sparks Rd., The Colony,
TX. Pradžia –  4 val. p. p. Visus kvie -
čia rengėjai – Texas lietuvių forumas
(www.teksaslt.com) Tel. pasiteiravi -
mui: 469-362-2663 (Kęstutis).

�Long Island Lietuvių Bendruo -
me nė 2009 m. birželio 28 d., sekma-
dienį, 1 val. p. p. maloniai kviečia vi -
sus į Jo ni nes!  Ne tik Jonai, bet ir visi
nusiteikę švęsti yra kviečiami prisi -
mi nti senąsias tradicijas! Joninės
Great Neck'e esančiame Kings Point
Park. (Area 25, įvažiavimas iš Stea m -
boat Rd.). Lietuviškas maistas, alus,
muzika ir šokiai! Ieš kosime ir pa par -
čio žiedo. Jonės ir Ja ninos ga lės nu -
sipinti vainikus. Šventės vietoje yra
šokių aikštelė, o šalia nemaža pie va,
žaidimų aikštelė ir sū py nės. Tel. pa -
siteiravimui: 516-353-1229.

�Liepos 8 d. 9:30–10:30 val. r. – iš -
kilmingas Pasaulio Lietuvių Bend -
ruomenės (PLB) XIII seimo posėdis
Lie tu vos Respub likos Seimo III rūmų
Kon ferencijų salėje. Invokacija, kraš-
tų Lie tuvių Bendruomenių delegacijų
pristatymas, LR prezidento Valdo
Adamkaus sveikinimas ir Seimo ati -
darymas, sveikinimai. Prieš posėdį –
8–9 val. r. – registracija. 9–9:30 val. r.
– PLB vėliavos pakėlimas Nepriklau-
somybės aikštėje.

�„Tūkstantmečio odisėjos” va -
do vas, jachtos ,,Ambersail” LTU 1000
kapitonai ir įgulų nariai kviečia viso
pasaulio Lietuvių Bendruomenių na -
rius aktyviai įsijungti į istorinį pat -
rio  tinį renginį – liepos 5 die ną 9 val.
v. Lietuvos laiku (1 val. p. p. Čikagos
laiku) visame pa saulyje visiems vienu
metu sugiedoti Lietuvos him ną. Iš kil -
mingą istorinį įvykį tiesiogiai trans -
liuos TV3 televizija.

IŠ ARTI IR TOLI...

Rimutė Simonavičienė ieško giminaičių (Matuko Antano ir Matuko Juozo
bei jų artimųjų), gyvenančių JAV, Čikagoje, ar Brazilijoje, išvykusių
1926–1936 metais iš Veseliškių kaimo, Rokiškio rajono. 

Žinančius ką nors apie šiuos žmones prašau pranešti el. pašto adresu:
rima9@micro.lt

Ne už kalnų Lietuvoje įvyksian -
tys renginiai: dainų šventė ,,Am žių
sutartinė”, VIII Pasaulio lietuvių
sporto žaidynės, XIII PLB seimas,
Pa saulio lietuvių ekonomikos foru-
mas, dviejų išeivijos gyvenimui skirtų
knygų pristatymas; galų gale, pa -
daugės Vilniui – Europos kultūros
sostinei skirtų renginių. Nemažas
bū rys Amerikos lietuvių ruošiasi da -
lyvauti jei ne visuose, tai bent poroje
jų. Vieni dalyvaus, kiti bus žiūrovais. 

Redak cijai įdomu būtų išgirsti
skaitytojų įspūdžius iš švenčių ir
renginių. Gal kas ,,pa gaus” gražią
šventės akimirką, kai kam nutiks
įdomus nuotykis, aplankysite dar ne -
matytą Lietuvos kampelį, o gal su si -
pažinsite su lietuviais iš kitų pasaulio
šalių? 

Pasidalinkite savo įs pū džiais su
,,Draugo” skaitytojais. Jūsų laiškus,

žinutes, nuotraukas iš Lietuvos var -
do tūkstantmečio paminėjimo ren gi -
nių spausdinsime  ,,Šventės galerijo-
je” (galeriją ,,įkurti” mums pasiūlė
nuolatinė mūsų kores pondentė ir
skai tytoja Ramunė Ku biliūtė). 

Tad gero Jums skrydžio, puikaus
oro Lietuvoje, nuostabių šventinių
aki  mirkų! Su nekantrumu lauksime
Jū sų laiškų, žinučių, nuotraukų iš
Lie tuvos.  

Rašykite vyr. redaktorei Daliai
Cidzikaitei el. pašto adresu 

dalia. cidzikaitė@gmail.com;  
redaktorei Laimai Apanavičienei

ad re su: laimaa@hotmail.com
arba siųs kite paštu adresu:
,,Draugas”, 
,,Šventės galerija”, 
4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629.

Redakcija

Rašykite mums apie šventinius renginius

Švenčiant Lietuvos vardo tūk-
stantmetį Balzeko lietuvių kultūros
muziejus kartu su JAV Lietuvių
Bendruomenės Kultūros taryba, Lie-
tuvos nacionaliniu muziejumi ir Čika-
ga-Vilnius susigiminiavusių miestų
komitetu nuoširdžiai kviečia į paro-
dos atidarymą ,,Kryždirbystė Lietu-
voje” 2009 m. liepos 24 d., penkta-
dienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629. Paroda veiks iki
rugpjūčio 31 d., 2009. Muziejus atida-
rytas kasdien, nuo 10 val. r. iki 4 val.
p. p.

Kryžių statymo tradicija Lietu-
voje gana sena. Istorikai pirmąsias
žinias apie tai randa XVI amžiaus šal-
tiniuose. Kryžiai buvo gausiai statomi
sodybose, kaimuose ir miesteliuose,
kapinėse ir šventoriuose, pakelėse ir kryžkelėse, prie upių, ežerų, stebuklais
garsėjančiose vietose. Statymo intencijos buvo įvairios: svarbūs žmogaus ir
šeimos gyvenimo įvykiai. Šie paminklai ilgainiui išplėtoti iki įvairiausių formų
statinių, atskiruose etnografiniuose Lietuvosa regionuose įgijusių savitas for-
mas.

2001 m. gegužės 18 d. UNESCO Lietuvos kryždirbystę įtraukė į Žmonijos
žodinio ir nematerialinio paveldo šedevrų sąrašą.

This project is partially supported by Grants from the Illinois Arts Council, City Arts
Program 3 City of Chicago Department of Cultural Affairs, the ECPC. For more information
please call 773-582-6500; www.balzekasmuseum.org

Rita Janz

A. a Vaivos Vėbraitės namuose, Durham, CT, pabūti su Jim ir jo bei Vaivos
vaikais, prisiminti Vaivą, kurios jau pusę metų nebėra šalia, šį šeštadienį,
birželio 13 dieną, susirinko Connecticut ir aplinkinių vietovių lietuviai. 

Skaitytojų dėmesiui
Kviečiame visus, į ,,Draugo” knygynėlį atnešusius knygas ar kitus daik-

tus pardavimui, paskambinti Danguolei tel.: 773-585-9500 arba atvykti į
,,Draugą” ir susitarti dėl neparduotų knygų ir daiktų atsiėmimo.

Administracija

Apsilankykite internetinėje svetainėje
w w w . d r a u g a s . o r g


