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Vilnius, birželio 29 d. (ELTA) –
NATO ir Rusijos bendradarbiavimui
reikės nemažai laiko ir pastangų, kol
organizacijos santykiai su Rusija vėl
grįš į ankstesnį lygį, teigė Lietuvos
diplomatijos vadovas NATO-Rusijos
tarybos posėdyje ir ragino tartis tiek
tais klausimais, dėl kurių sutariama,
tiek tais, dėl kurių nuomonės išsiskiria.

Lietuvos užsienio reikalų mi-

nistras Vygaudas Ušackas Graikijos
Korfu saloje dalyvavo NATO-Rusijos
tarybos posėdyje, kuriame įvertintos
NATO ir Rusijos bendradarbiavimo
problemos ir svarstyta tolesnės tary-
bos veiklos sritys ir galimybės.

,,Bendri saugumo iššūkiai skati-
na mūsų bendravimą pakylėti į naują
lygmenį. Lietuva yra bendradarbia-
vimo NATO-Rusijos taryboje šalinin-

kė, tačiau ilgalaikė sąveika turi būti
grindžiama pasitikėjimu ir tarptau-
tinių įsipareigojimų vykdymu,” –
sakė V. Ušackas.

Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistro teigimu, po Rusijos ir Gruzijos
konflikto sustabdytam NATO ir Ru-
sijos bendradarbiavimui reikės ne-
mažai laiko ir pastangų, kol organi-
zacijos santykiai su Rusija vėl grįš į

ankstesnį lygį. V. Ušacko teigimu, šiuo
tikslu svarbu plėtoti dialogą ne tik vy-
riausybių, bet ir parlamentų lygiu.

Tai pirmasis NATO-Rusijos Ta-
rybos susitikimas ministrų lygiu po
balandžio 4 d. NATO viršūnių susiti-
kimo sprendimo formaliai atnaujinti
NATO-Rusijos tarybos veiklą. Tarybos
veikla buvo įšaldyta po Rusijos ir Gru-
zijos konflikto 2008 m. rugpjūčio mėn.
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Ñaidyniû medalius užsikabino ir išeiviai

ESBO PA vadovai dèkoja Lietuvai už svetingumâ

Vilnius, birželio 29 d. (ELTA) – Į
Vilnių dalyvauti eilinėje Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organi-
zacijos Parlamentinės Asamblėjos
(ESBO PA) sesijoje atvykę jos vadovai

dėkoja Lietuvai už svetingumą.
ESBO PA prezidentas Joao Soa-

res pažymėjo, kad ESBO PA sesija
pirmą kartą rengiama Baltijos šalyje.
Pasak ESBO PA prezidento, šios sesi-

jos metu bus kalbama apie ESBO
stiprinimą, pertvarką, ekonominį
saugumą, taip pat apie pagarbą žmo-
gaus teisėms, maisto saugumą, van-
dentvarką, aplinkosaugą.

ESBO PA generalinis sekretorius
Spencer Oliver pažymėjo, kad Vil-
niuje vykstanti sesija – didžiausia
tarptautinė parlamentinė asamblėja
Europoje, kurioje dalyvauja 56 šalys.
Šį kartą didžiausia delegacija yra at-
vykusi iš JAV.

Jo teigimu, sprendimas surengti
šią sesiją Lietuvoje susijęs su Lietu-
vos pirmininkavimu ESBO, kuris
įvyks 2011 m. ,,Tai Lietuvai yra geras
pasiruošimas”, – sakė S. Oliver.

Iki liepos 3 d. truksiančios sesijos
pagrindinė tema – ,,ESBO: kaip įveik-
ti naujus saugumui kylančius iššū-
kius”.

Prieš metus ESBO PA sesija vyko
Kazachstane, kitąmet vyks Norvegi-
joje. Lietuva ESBO PA narė yra nuo
1991 m. rugsėjo. Šioje organizacijoje
Lietuva turi 3 balsus ir 5 delegacijos
narius.

Aptartas NATO ir Rusijos bendradarbiavimas

ESBO PA generalinis sekretoriaus Spencer Oliver (k), ESBO PA prezidentas Joao
Soares, ESBO PA ryšių departamento direktorius Klas Bergman. ELTOS nuotr.

Vilnius, birželio 28 d. (Lietuviams.
com) – Sekmadienį baigėsi 3 dienas tru-
kusios VIII Pasaulio lietuvių žaidynės.

Kėglių (boulingo) varžybose daly-
vavo gausus būrys užsienio lietuvių.
Senjorų grupėje tarp 14 dalyvių tik 2
buvo iš Lietuvos. Geriausiai iš senjorų

žaisti sekėsi Kanados lietuviams, kurie
užėmė visas 3 pirmąsias vietas. Tačiau
suaugusiųjų grupėje, kurioje varžėsi 18
Lietuvos ir 11 Baltarusijos, Estijos,
Liuksemburgo ir Rusijos atstovų, visus
medalius susižėrė žaidynių šeimininkai.
Jaunimo grupėje žaidynių aukso ir

bronzos medalius iškovojo Lietuvos, si-
dabro – Vokietijos žaidėjai.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro 25
m baseino plaukimo takeliuose var-žėsi
plaukimo mėgėjai. Ir nors plaukimo
varžybose buvo vos 3 užsienio lietuvės –
viena JAV Nukelta į 6 psl.PERIODICALS
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VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynių atidarymo akimirka. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Širdies kraujagyslių ligos (CDV –
Cardiovascular disease) yra dažniau-
sia tiek vyrų, tiek moterų mirties
priežastis, nors dauguma žmonių ir,
beje, gydytojų buvo tos nuomonės,
kad šia liga dažniau suserga vyrai.
Galbūt dėl to, kad vyrai suserga paly-
ginti anksčiau ir iki 1984 m. dėl šir-
dies kraujagyslių ligų buvo didesnis
vyrų mirties skaičius nei moterų. To-
dėl ir studijos bei tyrimai buvo at-
liekami tik su vyrais.

Šiuo metu padėtis pasikeitė. Šir-
dies kraujagyslių ligos sukelia dau-
giausia mirčių tarp Amerikos moterų
– net apie 480,000 kasmet. Tai 12
kartų daugiau nei mirtys nuo krūties
vėžio bei 2 kartus daugiau nei mirtys
nuo visų rūšių vėžių.

Statistikos duomenimis, 38 proc.
moterų po širdies infarkto gali mirti
per vienerių metų laikotarpį, o vyrų –
25 proc. Kasmet 60,000 moterų dau-
giau nei vyrų ištinka insultas, taip
pat moterys 2 kartus dažniau miršta
nuo širdies kraujagyslių šuntavimo
operacijų.

Skirtumai tarp vyrų ir moterų
širdies infarktų

Vienas didžiausių skirtumų tarp
moterų ir vyrų širdies infarktų yra
amžius. Vyrus ištinka infarktai apie
40-uosius gyvenimo metus, moterys
suserga 10 metų vėliau, prasidėjus
menopauzei. 60-ies metų moterų šir-
dies infarktų skaičius susilygina su
vyrų.

Širdies infarkto požymiai taip
pat skirtingi moterims ir vyrams.
Vyrai patiria klasikinius požymius:
skausmą krūtinėje, dusulį, skausmo
plitimą į nugarą, mentę, kaklą, žan-
dikaulį ir rankas. Moterims prieš
prasidedant širdies infarktui būdin-
gas dusulys, gripui būdingi požymiai
(prakaitavimas šaltu prakaitu, pyki-
nimas), nepaaiškinamas nuovargis,
kurį patiria net 70 proc. moterų. 48
proc. moterų prieš širdies infarktą
skundžiasi miego sutrikimais, dau-
giau nei pusė – dusuliu, virškinimo
sutrikimais, nerimu.

Priepuolio metu daugiau nei 50
proc. moterų kankino dusulys, jautė
silpnumą, daugiau nei pusė jų jautė
labai stiprų nuovargį, gausų „šaltą
prakaitavimą”, svaigimą.

The American Heart Association
pabrėžia, kad skausmas krūtinėje yra
perspėjantis ženklas tiek moterims,
tiek vyrams; vyrai taip pat gali turėti
požymius, būdingus moterų širdies
infarkto požymiams, bet moterims į
minėtus požymius būtina atkreipti
ypatingą dėmesį.

Dar vienas skirtumas tarp mote-
rų ir vyrų širdies infarktų yra ant-

svoris. Nutukimas padidina infarktų
skaičių net 20 proc. (Šiuo metu dau-
giau stebima nutukusių moterų nei
vyrų.) Nutukusios moterys dažnai
turi padidintą kraujo spaudimą, ne-
normalų cholesterolio lygį, dažnai
serga diabetu. Moterys, sergančios
diabetu, 4 kartus dažniau suserga
širdies infarktu, kai diabetikai vyrai
suserga 2 kartus dažniau nei tie, ku-
rie neserga diabetu. Nėštumas, kurio
metu stebimas kraujo spaudimo pa-
didėjimas, taip pat krūties vėžio
gydymas chemoterapija bei radiacija,
padidina riziką susirgti širdies in-
farktu. Rūkančios moterys taip pat
dažniau suserga širdies infarktu nei
rūkantys vyrai.

Didelę reikšmę moterims turi
hormonas estrogenas. Estrogenas yra
„natūralus vasodilatatorius”, t. y.
kraujagyslių išplėtėjas. Jo kiekiui
mažėjant, moterims menopauzės
metu dažnai stebimas kraujospūdžio
padidėjimas. Todėl svarbu moterims
šiuo gyvenimo laikotarpiu pasirūpin-
ti širdies sveikata.

Kaip išvengti širdies infarkto?

Tiek moterims, tiek vyrams svar-
bu prisižiūrėti kūno svorį, kraujo
spaudimą ir cholesterolio lygį. Gera
naujiena yra ta, kad širdies infarkto
galima išvengti. Tą pradėti daryti ga-
lima tuoj pat.

* Mesti rūkyti ir vengti būti rū-
kančių draugijoje;

* Stengtis sportuoti 30 minučių
kasdien;

* Apriboti gyvulinės kilmės rie-
balų naudojimą, nevartoti cholestero-
lio daugiau nei 300 mg;

* Reguliuoti svorį, stengtis lie-
mens apimtį išlaikyti mažiau nei 35
inčų;

* Pasitikrinti dėl depresijos, jei
jau turėjote širdies infarkto prie-
puolį;

* Sumažinti alkoholinių gėrimų
kiekį (jei vartojate daugiau) iki vieno
gėrimo (one drink) per dieną;

* Jei turite padidėjusį kraujo
spaudimą, sumažinkite druskos kiekį
ir suraskite mitybos režimą, kuris
padėtų sumažinti šią problemą.

Mokslininkų nuomone, vien tik
pakeitusios gyvenimo stilių, suregu-
liavusios mitybą moterys gali su-
mažinti širdies infarktų skaičių net
92 procentais.

Būkite sveikos!

Paruošta pagal
„New York Times” „Perspective”

(A Publication of Palos Community
Hospital)

Šį praėjusį sekmadienį Wor-
cester, MA lietuviai katalikai
paskutinį kartą tarė lietuvišką
,,Sudiev” savo Šv. Kazimiero
bažnyčiai, esančiai Providence
gatvėje. Birželio 29 d. pasibaigė
vyskupo Robert J. McManus su-
tartis su parapijiečiais – nors
bažnyčia oficialiai uždaryta 2008
m. birželio 29 d., lietuviams buvo
leista dar vienerius metus kiek-
vieną sekmadienį lankyti lietu-
viškas šv. Mišias. Tiesa, kaip rašo
telegram.com, nors lietuviškos
Mišios 114 metų senumo Šv. Ka-
zimiero bažnyčioje daugiau ne-
bebus laikomos, vyskupas neat-
metė galimybės lietuviams leisti
naudotis bažnyčia ypatingų lie-
tuviškų tiek religinių, tiek pa-
saulietinių švenčių proga. Te-
legram.com straipsnyje nerašo-
ma, ar lietuviai žada pasinaudoti
tokia galimybe.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Moterų širdies infarkto
ypatumai
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PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Skrendant
lėktuvu

Lėktuvui kylant ar leidžiantis,
užgula ausis. Kodėl taip atsitinka? Ar
verta nerimauti dėl nemalonios būse-
nos? Kokiais atvejais skrydį geriau
atidėti ir kaip pagerinti savijautą, už-
gulus ausims skrydžio metu, pataria
Anykščių ligoninės otorinolaringolo-
gas Gintaras Rastenis.

Kodėl užgula ausis skrendant
lėktuvu?

Nemaloni būsena, kuri pasireiš-
kia ausų arba nosies užgulimu, vadi-
nama barotrauma (gr. baros – slėgis
+ trauma – sužalojimas). Barotrau-
ma – ausies būgnelio, vidurinės ir
vidinės ausies, prienosinių ančių,
plaučių pažeidimas, kurį sukelia stai-
gus atmosferos slėgio padidėjimas
arba sumažėjimas. Taip atsitinka dėl
oro, esančio mūsų vidinėje ausyje ir
nosies priediniuose ančiuose, bei lėk-
tuvo salono oro slėgio skirtumo. Ba-
rotraumos sukeltas ausų skausmas,
užgulimas ar net pykinimas dažniau-
siai prasideda skrendant lėktuvu,
jam kylant ar leidžiantis, taip pat
nardant po vandeniu.

Nustatyta, kad po skrydžio lėk-
tuvu apie 10 proc. suaugusiųjų ir apie
22 proc. vaikų būna barotraumos
sukeltų būgnelio pokyčių.

Kylant ir leidžiantis lėktuvui,
visiems užgula ausis. Netrukus klau-
sa susitvarko. Tačiau jei žmogus slo-
guoja, serga sinusitais, iškrypusi jo
nosies pertvara, tai ausys ar viena iš
jų blokuojama.

Dažniausiai pažeidžiamas būg-
nelis, vidurinė ir vidinė ausis. Skau-
da, spengia ausyse, pablogėja klausa,
kartais svaigsta galva, atsiranda
pykinimas. Jeigu vidurinėje ausyje
slėgis mažesnis negu aplinkoje, būg-
neliai įdumba į vidurinę ausį. Susi-
darius dideliam slėgio skirtumui tarp
vidurinės ausies ir aplinkos, kraujas
gali išsilieti vidurinės ausies gleivinė-
je, o, slėgio skirtumui dar padidėjus,
– į vidinės ausies vidų, gali plyšti
ausies būgnelis.

Kokie pirmieji požymiai,
dėl kurių reiktų sunerimti?

Pasireikšti gali šie požymiai:
nosies ar ausų užgulimas; ausies, no-
sies priedinių ančių skausmas; pa-
blogėjusi klausa; skambėjimas ausy-
se; skausmas aplink akis ir nosies šo-
nuose; galvos ir dantų skausmas; gal-
vos svaigimas; kraujavimas iš nosies
arba ausų.

Jei šie požymiai netrukus išnyk-
sta, nerimauti neverta, tačiau jei il-
giau nei parą žmogus jaučiasi pras-
tai, patariama kreiptis į specialistą.

Kaip pasiruošti skrydžiui?
Ką daryti, kad išvengtumėme

nemalonių pojūčių?

Jeigu žmogui reikia kur nors
skristi, o jis Nukelta į 9 psl.
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UŽ PRASMINGĄ DVIGUBĄ
PILIETYBĘ

MANTAS VARAŠKA
Tautos prisikèlimo partijos
frakcijos Seime narys

Seimo komitetuose prasidėjo LR
Pilietybės įstatymo projekto svarsty-
mai. Lyginant jį su galiojančiu LR
Pilietybės įstatymu, galima džiaugtis
įstatymo projekto lakoniškumu, aiš-
kumu ir taikymo paprastumu, jo
glaudesniu ryšiu su įvairiais piliety-
bės klausimus reglamentuojančiais
tarptautinės teisės susitarimais.

Kodėl vis dėlto tiek diskusijų ir
ginčų dėl, regis, teisiškai nepriekaiš-
tingo Pilietybės įstatymo projekto?
Matyt dėl to, jog jis neatspindi žmo-
nių lūkesčių. Šimtai tūkstančių emig-
rantų, pasitraukę iš valstybės po
1990 m. kovo 11 d., tebėra Lietuvos
Respublikos piliečiai. Tačiau griežtas
dvigubos pilietybės draudimas nelei-
džia jiems įgyti piliečio statuso kitoje
šalyje.

Po 1990 m. kovo 11 d. iš valsty-
bės pasitraukusių Lietuvos Respub-
likos piliečių, jų vaikų noras oriai ir
pilnavertiškai gyventi užsienio šalyje,
išsaugojant Lietuvos Respublikos

pilietybę, deja, nebūtų įmanomas
netgi Seimui pritarus naujai Piliety-
bės įstatymo redakcijai. Įstatymo
projekte brėžiama konkreti laiko riba
vėl skaldo visuomenę (pirmiausiai
išeiviją).

Mūsų įstatymuose laiko datos,
nustatančios skirtingas teises ir gali-
mybes, yra ypač populiarios. Jų dėka
valdžiai atsiranda puikios galimybės
kiršinti žmones, patiems veidmai-
niaujant „saliamoniškos” tiesos pa-
ieškomis. 1990 m. kovo 11 d. data,
anot jų, yra būtent ta, kurią įteisinus
Pilietybės įstatymo nuostatose nebū-
tų prasilenkta su Konstitucijos 12
straipsniu.

Ar tikrai? Konstitucijos 12
straipsnis nurodo, jog „Išskyrus
įstatymo numatytus atskirus atvejus,
niekas negali būti kartu Lietuvos
Respublikos ir kitos valstybės pilie-
tis.” Konstitucinis Teismas, 2006 m.
lapkričio 13 d. nagrinėjęs dvigubos
pilietybės problemas, pabrėžė, jog
pagal Lietuvos Respublikos Konstitu-
ciją dviguba pilietybė negali būti
paplitęs reiškinys.

Pažvelkime, kaip tokį Konstitu-
cinio Teismo reikalavimą atitinka
Pilietybės įstatymo projektas. Vado-
vaujantis Projektu, teisę į dvigubą
pilietybę turės visi asmenys ir jų pa-
likuonys (vaikai, vaikaičiai, provai-
kaičiai), pasitraukę iš Lietuvos iki
1990 m. kovo 11 d. Šią nuostatą, kaip
neprieštaraujančią Konstitucijai,
vertina ir universitetų, ir valdžios
įstaigų teisės specialistai.

O dabar suskaičiuokime asmenis,
pasitraukusius iš Lietuvos 1900–
1990 metais. Skaičiuojant apytiksliai,
tokių asmenų, matyt, būtų šimtai
tūkstančių. Sudėjus ir jų palikuonis,
galime drąsiai kalbėti apie milijoną
žmonių. Vargu, ar tokia kiekybė žmo-
nių, besitaikančių į dvigubą pilietybę,
anot Konstitucinio Teismo, nebūtų
„paplitęs reiškinys”.

Paliekant Konstitucinio Teismo
nuomonę jam pačiam, pažvelkime į
tokio Pilietybės įstatymo projekte
įkūnyto dvigubos pilietybės pasiūly-
mo prasmę. Iki žemės lenkdamasis,
sakykime, 1919 m. iš Lietuvos į Bra-
ziliją pasitraukusio asmens provai-
kaičiui Pedrui Petraičiui, abejoju, ar
jis tokios pilietybės pageidautų, o tuo
labiau – ar sugrįžtų gyventi į Lietuvą
kaip jos pilietis.

Kur kas labiau tikiu tuo, jog dvi-
guba Lietuvos pilietybė yra reikalin-
ga ir prasminga asmenims ar jų
palikuonims iš Lietuvos pasitrau-
kusiems paskutiniaisiais dešimtme-
čiais. Jeigu jau dvigubos pilietybės
dovaną teikiame prieš šimtmetį pasi-
traukusių tautiečių ainiams, neap-
lenkime mūsų laikų išeivių.

Tikiu tuo, jog negalime skirstyti
emigravusiųjų pagal istorinius laiko-
tarpius, o jų teisę į ryšį su Lietuva
apibrėžti viena kalendorine diena.
Negalime žmonių rūšiuoti į „teisin-
gus”, „neteisingus”, „politinius”, ar
„ekonominius” emigrantus. Kiek-
vieno pasitraukusiojo iš Tėvynės prie-
žastys gali būti savaip pateisinamos,
ypač jeigu toks asmuo tebenori iš-
saugoti Lietuvos Respublikos piliety-
bę.

Todėl registruoju ir teikiu svars-
tyti pasiūlymą Seimui dvigubą pilie-
tybę turėti visiems asmenims pasi-
traukusiems iš Lietuvos ir jų pali-
kuonims.

Delfi.lt

,,Tegul meilė Lietuvos...”
nuskamba aplink

pasaulį!
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Tokiam nuskambėjimui proga yra jau čia pat – liepos 5 d., sekma-
dienis, 9 val. vakaro Lietuvos laiku. Amerikoje tai būtų 2 val. po
pietų JAV rytinėje laiko zonoje, 1 val. po pietų Čikagoje bei cent-

rinėje laiko zonoje ir 11 val. ryto Kalifornijoje. Kvietimą visiems kartu
atšvęsti Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metį paskelbė Raimundas
Daubaras, ,,Tūkstantmečio odisėjos” vadovas, jachtos ,,Ambersail” LTU
1000 kapitonai ir įgulų nariai. Savo atsišaukime jie džiaugiasi ir didžiuo-
jasi, kad prieš maždaug aštuonis mėnesius iš Klaipėdos į žygį aplink pa-
saulį išplaukusi ,,Tūkstantmečio odisėja. Vienas vardas – Lietuva” artėja
prie savo tikslo. Atlikusi savo misiją ir aplankiusi 26 lietuvių bendruo-
menes 20-yje šalių, 5 žemynuose ir pakvietusi juos vieningai švęsti Lie-
tuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, liepos 5-ąją, Karaliaus Mindaugo
karūnavimo – Valstybės dienos – išvakarėse ,,Odisėjos” jachta ,,Amber-
sail” LTU 1000 sugrįš į gimtąjį krantą.

,,Odisėjos buriuotojų sugrįžimą į tėvynę ir Tūkstantmečio šventę
įprasminsime ypatingai. Liepos 5 dieną, 9 val. v. Lietuvos laiku visame pa-
saulyje, visur, kur tik yra lietuvių, visi vienu metu giedosime Lietuvos
himną. Būsime tauta, kuri pirmą kartą istorijoje tokiu būdu garsiai ir iš-
didžiai visam pasauliui praneš, kad Lietuvos vardui – tūkstantis metų!
Iškilmingą istorinį įvykį tiesiogiai transliuos TV3 televizija.” Atsišaukime
bendruomenė kviečiama aktyviai įsijungti į šį istorinį, patriotinį renginį.
Teigiama, kad Lietuvos vardo tūkstantmečio jubiliejaus proga ypač svar-
bu būti kartu visiems – lietuviams ir jų palikuonims, kurie jaučiasi esą
lietuviais. ,,Tikime, kad Lietuvos tūkstantmečiui pagarbą turi atiduoti
visi – kuriantys savo gyvenimą Lietuvoje ir tie, kurie išvyko į kitus že-
mynus, tačiau išlaikė lietuvišką kultūrą.” Pristatomąjį filmuką galima
pasižiūrėti interneto svetainėje adresu: http://1000odiseja.lt/index.php/
pageid/546 .

Pusvalandį prieš himno giedojimą Vinco Kudirkos aikštėje, Vilniuje,
priešais stilizuotą varpinę, bus atidengta beveik keturių metrų aukščio
bronzinė Lietuvos himno autoriaus skulptūra. Skulptoriaus Arūno Sa-
kalausko sukurtas paminklas turėjo būti atidengtas pernai, minint V. Ku-
dirkos 150 metų jubiliejų, tačiau atidengimo iškilmės buvo atidėtos dėl
užtrukusio skulptūros gaminimo proceso. Jau nuo pernai metų aikštėje
stovi 12.5 m. aukščio žaliojo granito obeliskas, primenantis stilizuotą
varpinę su stikle įrašytais Lietuvos himno žodžiais. Pagal projekto autorių
sumanymą, stilizuotoje varpinėje įmontuotas lazeris apšvies Lietuvos
himno žodžius, žemyn leisis vandens kaskada, o paminklo priekyje stovės
V. Kudirkos skulptūra.

Tai tik pora iškilių akimirkų. Nuo birželio 23 d. Lietuvoje prasidėjo
gausybė renginių, sutrauksiančių visą būrį užsienio lietuvių. Birželio 27
d. prasidėjo VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriose tarp 2,000
sportininkų apie 800 atvyko iš 19 valstybių. Birželio 27 d. Karo muziejaus
sodelyje, Kaune, iš Amžinosios ugnies aukuro buvo uždegtas fakelas ir
perduotas Lietuvos bėgimo draugijos nariams. Šie sportininkai, pasikeis-
dami per dieną, turėjo įveikti apie 100 mylių kelią. Pakeliui jie aplankė dvi
buvusias Lietuvos sostines – Trakus ir Kernavę, o vakare pasiekė Lietu-
vos sostinę Vilnių. Šeštadienio vakarą sostinės Kalnų parke įvyko VIII
Pasaulio lietuvių sporto žaidynių atidarymo šventė, kurioje pasirodė bė-
gikas su liepsnojančiu fakelu, keturias Lietuvos sostines simboliškai su-
vienijusia ugnimi. Kaunas žaidynių fakelo ugnies pasirinktas neatsitikti-
nai. Šiame mieste 1938 metais įvyko Pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada.
Tuomet šios sporto šventės ugnis taip pat buvo uždegta iš Karo muziejaus
sodelio aukuro.

Liepos 2 d. prasideda Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas. Didžioji
dalis dalyvių – lietuviai verslininkai, įsitvirtinę svečiose šalyse. O nuo
liepos 1 d. Vilnių užvaldys didžiausias Tūkstantmečio renginys – Dainų
šventė. Į ją atvyksta apie 1,000 užsienio choristų ir gal dvigubai daugiau
žiūrovų iš išeivijos. Liepos 5 d. prasideda kas ketverius metus vykstantis
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas.

Čia taip pat reikia paminėti ,,Draugo” jubiliejinės knygos ,,Draugui –
100. Už tikėjimą ir lietuvybę” pristatymą, kuris įvyks Vilniuje PLB seimo
metu, liepos 9 d. 6 val. vakaro Nacionalinėje galerijoje. Tai 524 puslapių
knyga, skirta ,,Draugo” dienraščio jubiliejui, ką tik išleista Vilniuje. Kny-
gos pristatymas JAV įvyks rugsėjo 20 d. 12:30 val. po pietų, Pasaulio lie-
tuvių centre esančiame Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, Illinois.

Į Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimą atvyksta ne vienas kara-
lius bei prezidentas. Pagaliau, liepos 26 d., Vilniaus Rotušės aikštėje nu-
matytas didžiulis Gedimino Zujaus projektas – roko opera ,,Eglė – Žalčių
karalienė”, kurią atliks ir išeiviai. Opera televizijos tiltais sujungs tautie-
čius, gyvenančius skirtinguose žemės kampeliuose.

Šių įvykių fone tegul meilė Lietuvai nuskamba aplink pasaulį ir dar
giliau įsišaknyja mūsų širdyse!

(...) dviguba Lietuvos
pilietybė yra reikalinga ir
prasminga asmenims ar jų
palikuonims iš Lietuvos
pasitraukusiems pasku-
tiniaisiais dešimtmečiais.
Jeigu jau dvigubos piliety-
bės dovaną teikiame prieš
šimtmetį pasitraukusių
tautiečių ainiams, neap-
lenkime mūsų laikų išeivių.

Ellis Island, 1915 m.
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NESAKĖME ,,SUDIE”, TIK – ,,IKI PASIMATYMO”
J.E. vysk. Baltakio išleistuvių iškilmės

MONIKA
PAULAVIÇIÙTÈ-KUNGIENÈ

Jei kam nors teko stebėti ar pa-
tiems patirti, ką jaučia motina, išlei-
džianti savo vaiką iš namų, kuris pra-
deda savarankišką gyvenimą, turbūt
supras, kiek daug jausmų ir minčių
sukasi jos galvoje ir širdyje. Be nuo-
širdaus džiaugsmo, pasididžiavimo
savo užaugusiu vaiku, motinos širdis
kartu jaučia ir liūdesį, tuštumą, pra-
radimo jausmą, nes ji žino, kad jau
nebegalės šalia savęs kasdien jį turė-
ti bei matyti.

Panašiai ir mums, niujorkiečia-
ms, šių metų gegužės 10 diena buvo
dvejopa – džiugi ir liūdna. Pirmiau-
sia, kaip ir visoj Amerikoj, mes taip
pat šventėm mūsų pačių brangiausių
ir mylimiausių Motinų džiugią bei
prasmingą šventę – Motinos dieną. Ir
taip jau sutapo, kad tą pačią dieną,
kaip ta motina, mes, New York Lie-
tuvių Bendruomenė, po 40 metų pra-
leistų kartu išleidom visų mūsų my-
limą ir gerbiamą J. E. vyskupą Paulių
A. Baltakį į Kennebunkport, ME. Ta
proga New York Lietuvių Bendruo-
menė surengė gražią atsisveikinimo
su Vyskupu šventę. Vyskupas yra
pranciškonas, todėl baigęs savo akty-
vią ganytojišką veiklą, jis apsisprendė
gyventi ir ramiai leisti užtarnautas
gražaus gyvenimo rudens dienas
Pranciškonų vienuolyne su kitais
broliais vienuoliais.

* * *
Vysk. Paulius Antanas Baltakis

gimė 1925 m. Troškūnų valsčiuje, da-
bartiniame Anykščių rajone. Tik įsto-
jęs į Kauno kunigų seminariją, 1944
m. vokiečių buvo suimtas ir išvežtas
darbams į Suomiją bei Norvegiją. Po
karo Belgijoje studijavo teologiją ir fi-
losofiją, 1952 m. įšventintas į kuni-
gus. Atvyko į JAV, į atsikūrusią lietu-
vių pranciškonų Šv. Kazimiero pro-
vinciją. 1953–1969 m. ėjo lietuvių
Prisikėlimo parapijos vikaro ir vie-
nuolyno Toronto mieste vyresniojo
pareigas. Daug metų ėjo Šv. Kazimie-
ro vienuolyno NY vyresniojo pareigas
ir daug rūpinosi vienuolyno ir spaus-
tuvės bei lietuvių centro ,,Kultūros
židinio” statybomis. 1984 m. įšven-
tintas į vyskupus, paskirtas rūpintis
lietuvių katalikų, gyvenančių už
Lietuvos ribų sielovada, net septynio-
likoje šalių. Nuo 1986 iki 2009 m. ėjo

Lietuvių katalikų religinės šalpos
(LKRŠ) pirmininko pareigas.

* * *
Atsisveikinimo su vyskupu šven-

tė prasidėjo iškilmingomis šv. Mišio-
mis Viešpaties Atsimainymo bažny-
čioje. Maspeth, NY, kurias konceleb-
ravo net aštuoni kunigai ir du vysku-
pai. Be paties šventės kaltininko J. E.
vysk. Baltakio, šv. Mišiose dalyvavo
Brooklyn vyskupas J. E. Nicholas
DiMarzio; prelatas Edmundas Putri-
mas, atvykęs iš Toronto (Kanada),
Lietuvos vyskupų konferencijos dele-
gatas užsienio lietuvių sielovados rei-
kalams; prelatas Algimantas Bart-
kus, kuris dabar perėmė vadovauti
LKRŠ; Boston mieste esančios Šv.
Petro lietuvių bažnyčios klebonas,
emeritas Albertas Kontautas; Šv. Sta-
nislovo parapijos vikaras Joseph
Palackal; buvęs Atsimainymo parapi-
jos klebonas, kunigas James Rooney;
kunigas Vytautas Volertas; Atsimai-
nymo parapijos klebonas Paul Wood
ir kunigas Justin Beltran. Reginys
tikrai nekasdieniškas, ypač mūsų lie-
tuviškose bažnyčiose, kur ir du kuni-
gai vienose Mišiose jau yra įvykis.

Šimto metų senumo lietuviškos,
medinės bažnytėlės skliautus ir susi-
rinkusiųjų širdis virpino jungtinis
Apreiškimo, Atsimainymo ir Šv.
Stanislovo parapijų choras, kuriems
dirigavo Asta Barkauskienė ir Do-
nald Competello. Šv. Mišios vyko
dviem kalbom – lietuviškai ir angliš-
kai, todėl gausiai susirinkę New York

NEW YORK, NY

lietuviai ir dalyvaujantys nelietuviai
svečiai, atvykę atsisveikinti su il-
gamečiu vyskupu, visi galėjo melstis,
dalyvauti apeigose bei suprasti pa-
mokslą.

Vyskupas savo pamoksle pir-
miausia prisiminė motinas ir jų be-
ribę meilę savo vaikams, taip pat dė-
kojo Dievui už krikščionišką artimo
meilę, kuri įgalino atlikti tiek daug
gerų darbų per LKRŠ, kurios prezi-
dentu vyskupas buvo net 20 metų. J.
E. vysk. Baltakis savo pamoksle su-
pažindino visus su LKRŠ atsiradimo
istorija, pasidžiaugė organizacijos
teikiama parama, atliktais gerais
darbais Lietuvos Katalikų bažnyčiai,
tikintiesiems, o ypač Lietuvos jau-
nimui, stiprinant jų dvasią.

* * *
Po šv. Mišių visi svečiai persikėlė

į šventiškai išpuoštą Viešpaties Atsi-
mainymo parapijos salę, kur visų lau-
kė karštas ir skanus maistas, nuosta-
būs kepiniai, šilta kava ir šalta atgai-
va. Atsisveikinimą ir pietus Atsimai-
nymo bažnyčios salėje be šios parapi-
jos komiteto ruošė Apreiškimo baž-
nyčios atstovai, Brooklyn, NY vys-
kupijos lietuvių sielovada ir LKRŠ.
Prie iškilmingo garbės stalo vos su-
tilpo visi garbingi svečiai, atvykę pa-
gerbti bei atsisveikinti arba pareikšti
gražius ir prasmingus žodžius vysku-
pui. Tarp jų buvo Lietuvos generalinis
konsulas New York, ambasadorius

Jonas Paslauskas, Lietuvos Respubli-
kos ambasadorius prie Jungtinių
Tautų Dalius Čekuolis, Atsimainymo
parapijos klebonas Paul Wood, Tau-
tos fondo pirmininkė dr. Giedrė
Kumpikaitė, Maspeth Vyčių pirmi-
ninkas dr. Paul Michael Kazas ir kiti.
Visi gražiai prisiminė ir dėkojo už
vyskupo ilgametę ganytojišką veiklą
bei sielovadą, jo atliktus darbus ir
indėlį New York Lietuvių Bendruo-
menei bei ryškų pėdsaką ir atsimi-
nimus, kuriuos jis paliko čia gyve-
nančių ir jį pažinojusiųjų atmintyje ir
širdyse. Lietuvos vyskupų konferen-
cijos vardu kalbėjo prel. Putrimas,
kuris padėkojo vysk. Baltakiui už
ilgus jo tarnystės metus Lietuvių ka-
talikų bažnyčiai. Putrimas visiems
pristatė prelatą A. Bartkų, kuris pe-
rėmė Lietuvių katalikų religinės šal-
pos prezidento pareigas.

LKRŠ reikalų vedėja Vida Jan-
kauskienė bei jos padėjėja Josephina
Senken kartu su vyskupu dirbo net
15 metų. Vyskupas negailėjo joms ge-
rų žodžių ir padėkų už jų gerą, sąži-
ningą, kūrybingą darbą. Atsisveikini-

mo šventei vadovavo JAV LB New
York apygardos pirmininkė Ramutė
Žukaitė, kuri perdavė vyskupui skir-
tus sveikinimus bei atsisveikinimo
mintis tų, kurie negalėjo į vyskupo
pagerbimą atvykti asmeniškai. Tarp
jų Lietuvių katalikų labdaros sąjun-
gos pirmininko dr. Lino Sidrio palin-
kėjimai vyskupui Dievo palaimos ir
toliau dalyvauti krikščioniškos labda-
ros darbe. Amerikos lietuvių tarybos
ir Amerikos lietuvių Romos katalikų
federacijos pirmininkas Saulius V.
Kuprys padėkojo vyskupui už jo dar-
bus, kurie pradėti, kai Lietuva buvo
okupuota, ir yra tęsiami šiandien
stiprinant tikėjimą bei katalikiškas
institucijas. Dalia Cidzikaitė, „Drau-
go” vyr. redaktorė, dėkojo vysk. Bal-
takiui „už (jo) nuolatinę tėvišką glo-
bą, kuri visuomet jautėsi”.

Buvo pasakyta begalė gražių žo-
džių ir palinkėjimų, tačiau ir tokia
daugybė negalėjo prilygti vyskupo as-
menybei, dvasios gilumui, paprastu-
mui ir nuveiktiems darbams. Dauge-
lis kalbėtojų dar nenorėjo tarti ,,su-
diev”, o sakė tik iki pasimatymo, nes
nepaisant to, kad vyskupas bus toli
nuo New York, jis eis LKRŠ viceprezi-
dento pareigas.

Nepaprastai džiaugiamės, kad
pagaliau J. E. vysk. Baltakis galės
ramiai leisti dienas, apsuptas nuosta-
bios Kennebunkport gamtos, brolių

pranciškonų ir vienuolyno ramybės.
Dėkojam jam už jo darbą lietuvių sie-
lovados srityje, Lietuvių katalikų re-
liginės šalpos organizacijoje ir pasiš-
ventimą New York lietuviams. Mel-
džiam Dievo duoti jam sveikatos,
stiprybės ir dar daug ilgų metų.

Mes džiaugiamės ir liūdime
kartu

Visi, čia gausiai išlydėti Jūsų
susirinkę.

Ir norim nuoširdžiai Jums
padėkot, kad buvot su mumis,

Kad vedėt, mokėt, patarėt ir
stiprinot.

Dėkojame už Jūsų gerą širdį,
aštrų protą, gilią mintį,

Nuoširdžią maldą ir kantrybę be-
galinę.

Mes norim palinkėti Jums
gražių, ramių dienų

Be reikalų, be popierių,
be parašų...

Mes prašome Jus nepamiršti
mūsų savo maldoje

Ir tiek daug metų praleistų
Niujorke su mumis drauge.

Vysk. Baltakis dėkoja visiems ir ypatingai Religinės šalpos ilgametėms tar-
nautojoms (iš d.): Vidai Jankauskienei, Rel. šalpos reikalų vedėjai, ir Josep-
hinai Senken, padėjėjai.

Vyskupas Paulius A. Baltakis, OFM.

Jauniausia vyskupo gerbėja Elzytė Kungytė savo tėvelio Salvijaus Kungio glė-
byje atsisveikina ir įteikia dovanėlę vysk. Baltakiui, kuris ją pakrikštijo 2007
m. balandžio mėnesį Apreiškimo parapijos bažnyčioje Brooklyn, NY.

Albinos Žumbakienės nuotr.
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Charliui (Karoliui) Ruplėnui,
uždavusiam šiek tiek įdomesnius
klausimus negu, pvz., išvardinti ge-
riausias lietuvių karvių melžėjas
(,,Draugas” 2009 m. birželio 17 d.), ir
todėl, kad vienas tų klausimų man
buvo adresuotas, būtų beveik neman-
dagu neatsiliepti. Gerb. Charlis (Ka-
rolis) užduoda klausimus dėl žodžio
,,dypukas”, kurį jis lyg ir norėtų iš-
tremti iš mūsų tarpo. 

Man visiškai neaišku, kodėl kai
kurie geros valios žmonės taip kra-
tosi termino ,,dypukas” ir dar kitus
kritikuoja, kurie nepritaria jų nuo-
monei. Nepatinka žodis, nenaudok.
Nepatinka krikštytas vardas, pasi-
keisk.

Žodis ,,dypukas” ne tik apibrėžia
mano pokarinį ,,laikiną statusą”, bet
ir pareiškia, kodėl aš čia esu, ir kodėl
aš esu toks, koks esu. Ne tik vakar,
bet ir šiandien, ir rytoj aš esu atvykęs
čia kaip ,,išvietintas žmogus”, kaip
dypukas. Mes buvome ,,išvietinti
žmonės” tada, išvietinti mes ir liko-
me, nes apsigyvenę JAV vis tiek ne-
galėjome grįžti Lietuvon. 

Ir aš dar dabar esu išvietintas,
nes gyvenęs šiame krašte, užaugęs
šio krašto kultūroje ir dabar Lietuvon
negaliu grįžti – išskyrus laikinai, kaip
svečias, ką aš darau kas metai. Mano
šeimyninio, profesinio bei asmeninio
gyvenimo šaknys per giliai įleistos čia
– nors ne aš tai pasirinkau. Savo var-
dus galime visi laisvai pasirinkti, bet
praeitį ir praeities pasekmes nei aš,
nei gerb. Charlis (Karolis) Ruplėnas
nepakeisime.

Gerb. Ruplėnas primena mums,

kad jis didžiuojasi esąs ,,JAV armijos
Korėjos karo veteranas”, tačiau kun.
Saulaitis tampa jam lyg koks pagyrū-
nas, vien dėl to, kad Saulaitis prisi-
mena savo ,,dypukišką” gyvenimą.
Charlis (Karolis) sako, kad ,,dypu-
kas” – tai tiktai ,,laikinas statusas”. 

Bet ,,karo veteranas Ruplėnas”
irgi yra tik laikinas statusas. Kai mes
persikelsim į savo ankštus ,,condo-
miniums” Kazimierinėse arba Tauti-
nėse, arba kaip saujelė pelenų grįši-
me į kokias Lietuvos kapines ar ka-
pinaites, tada mes būsim nei karo ve-
teranai, nei dypukai. Mus tada jau
vadins ,,amžiną atilsį Ruplėnas” ir
,,amžiną atilsį Januta”. Tas statusas
tikrai nebus ,,laikinas”. (Yra įdomi
knyga apie Californijos kapines, kuri
vadinasi ,,Permanent Californians.”)

Gerb. Ruplėnas (labai kukliai, ne
taip, kaip tas pagyrūnas kun. Sau-
laitis) savo autoritetą remia pareiški-
mu: ,,žinau labai daug!” (šauktukas
gale; tai gerb. Ruplėno, ne mano). Ži-
not labai daug, tai – teigiamas bruo-
žas, bet ne pro šalį būtų kartais ir šį
tą suprasti.

Bet mus KDVK (Kalifornijos dai-
liųjų valgių klubo) narius ypatingai
sužavėjo gerb. Ruplėno taip nuosta-
biai ir išradingai sugalvota dar viena
etiketė prezidentui Adamkui. Pava-
dinti mūsų prezidentą ,,Žąsiganis
Adamkus”, čia tikrai ne vien tik žino-
jimas labai daug, čia jau ir kūryba, už
ką mes, KDVK įgaliotinis, Tamstai,
gerb. Charli (Karoli), spaudžiame
ranką ir šiltai sveikiname.

Donatas Januta
San Francisco, CA 

CHARLIO (KAROLIO) RUPLÈNO ,,DYPUKAI” IR
KITI LAIKINI IR AMŽINI ,,STATUSAI”

Dėl redakcijos kaltės Alekso
Vitkaus straipsnyje ,,Jaudinanti po-
pietė PLC Bočių menėje” įsivėlė ke-
lios klaidos. Atsiprašome autoriaus ir
skaitytojų.                        Redakcija

Turėtų būti:

Praėjusį sekmadienį, birželio 14
d., Pasaulio lietuvių centro (PLC)
sodelyje susirinkę tautiečiai prisimi-
nė tą dieną, kai prieš 68 metus Lie-
tuvoje prasidėjo pirmieji masiniai
suėmimai ir po to buvo žiaurūs
trėmimai. 

Paminėtos ir lenkų karininkų
žudynės Katyn miške, Gestapo-
NKVD bendras darbas, sovietų Gu-
lagai.

„Economist” apie šį filmą taip
rašė: „Jauni rusų šovinistai Maskvoje
prie Latvijos ambasados degino šio
filmo autoriaus atvaizdus”. 

Filmo DVD galima užsakyti iš
Perry Street Advisors LLC, 155 Perry
Street, Suite 1B, New York, NY
10014. Kaina su persiuntimu 30 dol.
Čekį rašyti: „Perry Street Advisors”.

KLAIDOS

Stasės E. Semėnienės straipsnyje
,,Laisvės siekimas!” (,,Draugas”,
2009 m. birželio 20 d.) minimo in-

žinieriaus Milvydo vardas yra ne
Jurgis, bet Juozas.

Redakcija

KLAIDOS ATITAISYMAS

Ištremtųjų paminėjimas Marquette Park
Sekmadienį, birželio 14 d., Švč.

Mergelės Marijos Gimimo parapijoje
Čikagoje buvo paminėti lietuvių išve-
žimai į Sibirą sovietmečiu. Trispalvė-
mis lemputėmis papuoštas bažnyčios
altorius priminė, kad čia minima lie-
tuviams brangi tautinė diena. 10:30

val. ryto lietuviams skirtose Mišiose
kun.  dr. Kęstutis Trimakas su svečiu
kunigu prisiartino prie altoriaus ir
paskelbė, kad šis sekmadienis yra mi-
sijų sekmadienis, jose dalyvauja kar-
melitų kunigas Vernon O’Malley, o
taip pat prisimename mūsų tautiečių

www.draugas.orgwww.draugas.org

Minėjimo rengėjai ir programos dalyviai. Vidury – su A. Dirsytės portretu pirm. Angelė Leščinskienė.                                          Irenos Karoblytės nuotr.

išvežimus į Sibirą; ypatingą dėmesį
skiriame Sibiro kankinei Adelei Dir-
sytei, nes šiais metais sukanka 100
metų nuo jos gimimo. Savo aukos
dvasia ji dalyvauja su mumis, tad šv.
Mišių metu bus skaitomos jos Sibire
sukurtos maldos. Tas maldas skaitė
Marija Ruseckienė.

Po evangelijos skaitymo kun.
Trimakas papasakojo apie vieną ne-
įprastą „procesiją”. Tai buvo soviet-
mečiu, 1947 m., vieną birželio sekma-
dienio rytą, Dievo Kūno šventėje, kai
iš kalėjimo Vilniaus gatvėmis ėjo
moterų virtinė geležinkelio sandėlių
link, lydint sovietų kareiviams su
šautuvais ir šunimis. Tai buvo A.
Dirsytės ir kitų su ja ištremtų lietu-
vių moterų kryžiaus kelio pradžia,
aukos laikas už Lietuvą ir lietuvių
tautą.

Kun. O’Malley pakalbėjo apie
karmelitų vienuolių darbą misijose,
taip pat apie karmelitės vienuolės Šv.
Teresėlės pavyzdį: dėl jos aukos bei
uolių maldų už sielas popiežius Jonas
Paulius II ją paskelbė misijų globėja.
Kun. Trimakas čia pat iš A. Dirsytės
maldaknygės perskaitė jos maldą į Šv.
Teresėlę prašant uolios misijų dva-
sios Sibire.  Po to O’Malley jis pado-
vanojo A. Dirsytės  parašytą, į anglų
kalbą išverstą maldaknygę.

Po šv. Mišių salėje įvyko trėmimų
minėjimas. Klebonas kun. Antanas
Markus pasidžiaugė, kad šioje parapi-

joje ruošiamas toks minėjimas. Savo
paskaitoje kun. dr.  Trimakas pabrė-
žė, kad Dievo Apvaizda rengė A. Dir-
sytę jos būsimam darbui ir aukai Si-
bire. Studijuodama Vytauto Didžiojo
universitete Kaune, ji susipažino su
tokiomis rašytojomis, kurios savo kū-
ryboje vaizdavo moteris, kovojančias
už Gėrį prieš blogį. Ta pačia idėja už-
sidegė ir Adelė. Tai buvo stiprus mo-
tyvas pačiai nepalūžti, bet stiprinti
kartu su ja kalinamas ir sunkiai dir-
bančias lietuvaites. Marija Ruseckie-
nė perskaitė pora prasmingų A. Dir-
sytės laiškų iš Sibiro. Kun. dr. Tri-
makas padeklamavo keletą savo su-
kurtų eilėraščių, kuriais jis atsiliepė į
Adelės troškimus bei išgyvenimus Si-
bire.

Minėjimo pabaigoje visi sugiedojo
dainą „Leiskit į tėvynę”. Šį minėjimą
surengė Angelės Leščinskienės vado-
vaujama Amerikos Lietuvių Romos
katalikių moterų trečioji kuopa. Pir-
mininkė įteikė kun. dr. Trimakui ren-
gėjų piniginę dovaną remti A. Dirsy-
tės bylą ir vis plačiau skleisti jos pa-
vyzdį. Salės sceną puošė A. Dirsytės
portretas, ramunių puokštės, o taip
pat M. Ruseckienės gėlių paveikslai.
Nemažai atsilankiusiųjų įsigijo A.
Dirsytės maldaknygių ir kun. dr. Tri-
mako parašytų leidinių apie šią
Sibiro apaštalę ir kankinę. 

Jonas Albaitis
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Nuo šiol pasai – su piršt¨ atspaudais

Ñaidyniû medalius užsikabino ir išeiviai

Vilnius, birželio 29 d. (Delfi.lt) –
Karaliaus Mindaugo karūnavimo die-
ną, liepos 6-ąją, išrinktoji prezidentė
Dalia Grybauskaitė viešumoje šmė-
žuos itin kukliai – būsima valstybės
vadovė dalyvaus tik prezidento Valdo
Adamkaus vardu organizuojamuose
pietuose ir Lietuvos tūkstantmečio
dainų šventėje, tuo metu kituose ren-
giniuose, tarp jų ir Valdovų rūmų ati-
daryme, išrinktosios prezidentės ne-
pamatysime.

Kaip sakė D. Grybauskaitės at-
stovas spaudai Linas Balsys, išrinkto-
ji valstybės vadovė vietoje kai kurių
viešų renginių dalyvaus neformaliuo-
se susitikimuose su į Vilnių atvyku-
siais užsienio valstybių vadovais.

Klausiamas, kodėl buvo nutarta
atsisakyti dalyvavimo kai kuriuose
viešuose Mindaugo karūnavimo die-
nos renginiuose, L. Balsys konkrečių
motyvų neįvardijo: „Išrinktoji prezi-
dentė dalyvauja ten, kur buvo kvies-
ta, ir dar dvišaliuose susitikimuose. O
kokie motyvai, nežinau, reikėtų jos
pačios paklausti”, – sakė L. Balsys.

Pasak prezidento V. Adamkaus
atstovės spaudai Ritos Grumadaitės,
išrinktoji valstybės vadovė yra pa-

kviesta į visus renginius, tačiau, ku-
riuose dalyvauti, kuriuose – ne, ren-
kasi ji pati ir jos komanda.

Užsienio reikalų ministerijos
(URM) Valstybinio ir diplomatinio
protokolo departamento direktorius
Darius Gaidys patikslino, kad liepos
6 d. renginiai skirstomi į dvi rūšis: ei-
nant į vienus kvietimo nereikia, kitur
– jis būtinas. Iš visų Mindaugo karū-
navimo dieną numatytų renginių kvie-
timas būtinas tik prezidento V. Adam-
kaus vardu rengiamiems pietums ir
vakare prezidentūros kieme vyksian-
čiam oficialiam priėmimui.

D. Grybauskaitė šįkart pasirinko
dalyvauti tik Taikomosios dailės mu-
ziejuje vyksiančiuose pietuose, į priė-
mimą prezidentūroje neatvyks.

Išrinktoji prezidentė praleis ir
vėliavos pakėlimo iškilmes S. Dau-
kanto aikštėje, šv. Mišias Arkikated-
roje ir visus renginius atveriamuose
Valdovų rūmuose.

Išrinktoji prezidentė D. Gry-
bauskaitė bus inauguruota liepos 12
d., kai duos priesaiką Lietuvos Seime.
Nuo šios datos ji taps pareigas einan-
čia prezidente.

Valdov¨ r∆m¨ atidaryme
D. Grybauskait∂ nedalyvaus

Vilnius, birželio 29 d. (BNS) –
Lietuvos Vidaus reikalų ministerija
(VRM) primena keliaujantiems į Ita-
liją, kad šioje šalyje nuo sekmadienio
laikinai atkurta vidaus sienų kontrolė.

Italijos sienos bus tikrinamos
nuo birželio 28 iki liepos 15 d. To
priežastis – liepos 8–10 d. Akvilos
mieste vyksiantis Didžiojo aštuoneto
(G8) šalių vadovų susitikimas.

Šengeno erdvės valstybės narės
turi teisę tam tikram laikui sugrą-
žinti kontrolės pasienyje procedūras,
jeigu kiltų grėsmė jų saugumui ar
viešajai tvarkai. Pasienio kontrolė

gali būti atkurta ir masinių tarptau-
tinių sporto renginių metu.

Keliaujantys po Šengeno erdvės
šalis turėtų nepamiršti, jog nepaisant
to, kad kertant Šengeno valstybių na-
rių vidaus sienas asmens dokumentų
patikrinimo nebėra, judėjimas Šenge-
no erdvėje neprilyginamas judėjimui
vienoje valstybėje narėje be kelionės
ar tapatybės dokumento.

Šengeno šalių teisėsaugos įstaigų
atstovai, vadovaudamiesi nacionali-
niais teisės aktais, turi teisę savo ša-
lies teritorijoje patikrinti asmens ta-
patybę. 

Italijoje atkurta vidaus sien¨ kontrol∂�

Naujoje monetoje – Kovo 11 akto monograma

Atkelta iš 1 psl. ir dvi
Baltarusijos atstovės, visos jos pasida-
bino žaidynių medaliais. Varžybose 50
m laisvuoju stiliumi plaukė ir neįgalieji
sportininkai.

Grynai lietuviškos sporto šakos ri-
tinio varžybose dalyvavo 4 komandos, o
nugalėjo, kaip ir dera, žemaičiai, kurie
daugiausia ir žaidžia šį žaidimą. Ritinys
pažįstamas ir Punsko krašto (Lenkija)
lietuviams, tačiau įveikti Lietuvos ko-
mandų jiems nepavyko ir svečiai liko
ketvirti.

Meškeres į Nerį sumerkė 27 spor-
tinės žūklės mėgėjai iš Lietuvos ir Bal-
tarusijos. Komandinėse varžybose nu-
galėjo kėdainiškiai. Vyrų varžybų nu-
galėtoju tapo taip pat žvejys iš Kėdai-
nių Marius Unikas, o moterų varžybas
laimėjo elektrėniškė Lina Jackaitytė.

Golfas į pasaulio lietuvių sporto
žaidynių programą įtraukiamas antrą
kartą. Šiose golfo varžybose užsiregist-
ravo 95 dalyviai, tarp kurių buvo 23 už-
sienio lietuviai iš Australijos, JAV, Ka-
nados, Prancūzijos, Suomijos, Švedijos.

Pirmą dieną atkakliausia kova virė
senjorų grupėje. Net trys žaidėjai –

Duncan Shakeshaft iš Prancūzijos ir
Lietuvos atstovai Romualdas Butrimas
bei Saulius Endriuška – surinko po ly-
giai taškų ir kitą dieną peržaidė kovo-
dami dėl pirmosios vietos. Geriausiai
sekėsi svečiui iš Prancūzijos, kuris ir ta-
po šios amžiaus grupės čempionu, ant-
roji vieta atiteko S. Endriuškai.

Susumavus visus rezultatus, pa-
aiškėjo, jog šiose golfo varžybose buvo
pasiektas ne vienas rekordas. Nugalė-
toju bendroje ir jaunimo kategorijose
tapo Andrius Belkus iš Australijos – 78
smūgiai pirmą dieną ir 69 smūgiai ant-
rą dieną. Šis Australijos lietuvis, ku-
riam dar tik 17 metų, vienas iš aukš-
čiausiai vertinamų golfo žaidėjų, kurie
kada nors buvo atvykę į Lietuvą. A.
Belkus 69 smūgiais pasiekė „Sostinių
golfo klubo” ir  Lietuvos golfo aikštynų
vieno žaidimo varžybose rekordą.

Žaidynių medaliais taip pat pasi-
puošė Australijos atstovė Birutė Know-
les, užėmusi antrąją vietą bendrojoje
kategorijoje ir trečiąją – senjorių kate-
gorijoje. Kitus žaidynių medalius išsi-
dalijo Lietuvos golfo žaidėjai. 

Vilnius, birželio 29 d. (Lietuvos
banko info) – Apyvartoje pasirodė
100 litų proginė moneta iš trijų mo-
netų serijos, skirtos Lietuvos vardo
minėjimo tūkstantmečiui. Naujoji
moneta visuomenei pristatyta
Lietuvos banke Vilniuje.

Lietuvos banko valdybos pirmi-
ninkas Reinoldijus Šarkinas sakė,
kad pirmoji 100 litų aukso moneta iš
Lietuvos vardo minėjimo tūkstant-
mečiui skirtos serijos apyvartoje pa-
sirodė 2007 m. ir priminė 1009 m. –
Lietuvos vardo pirmą paminėjimą.
Antroji moneta išleista 2008 m. ir
įamžino Lietuvos Didžiąją Kunigaikš-
tystę – senąjį ir reikšmingiausią vals-
tybingumo laikotarpį. „Trečioji mo-
neta skirta dabarties Lietuvai ir
skirta 1990 m. kovo 11-ajai”, – sakė
Reinoldijus Šarkinas.

Naujosios monetos reverse –
plastine metafora pateikta Lietuvos
valstybės atkūrimo akto ištrauka.
Aplinkui užrašas LIETUVOS VALS-
TYBĖS ATKŪRIMAS. Viršuje – mo-
netos dailininko Broniaus Leonavi-
čiaus sukurta Kovo 11-osios akto mo-
nograma, apačioje – Gediminaičių
stulpai. Monetos averse – valstybės
herbo simbolis Vytis, pirmą kartą pa-
vaizduotas kaligrafiškai. Aplink pus-

lankiu išdėstyti užrašai LIETUVA,
100 LITŲ ir 2009 metai. Monetos
briaunoje užrašas LIETUVOS VAR-
DO TŪKSTANTMETIS.

Kartu su naująja progine moneta
Lietuvos banko išleistame lankstinu-
ke paskelbtas prof. dr. Alfredo Bumb-
lausko trečiasis straipsnis, skirtas
Lietuvos tūkstantmečiui. „Monetoje
matome kaligrafinės stilistikos Vytį.
Tuo tarsi teigiama: ši moneta – ne pa-
minklas praeičiai, o kaip tik pasiren-
gimas piešti ir rašyti. Lietuva atveria
naują savo rašomos knygos skyrių”, –
pastebi Alfredas Bumblauskas. 

Monetos parduodamos Lietuvos
banko kasose. 100 litų monetos dė-
žutėje kaina  – 860 litų.

Vilnius, birželio 28 d. (ELTA) – Vilniaus įgulos karininkų ramovės salėje prista-
tytas aštuntasis enciklopedijos ,,Lietuvos karininkai 1918–1953” tomas. Lei-
dinį, skirtą įamžinti Lietuvos karių atminimą, rengia Lietuvos nacionalinis mu-
ziejus ir Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio
genocido, artimųjų sąjunga. Daugiatomė enciklopedija ,,Lietuvos kariuome-
nės karininkai 1918–1953” – dokumentinės medžiagos paminklas Lietuvos
kariuomenei.                                                                         ELTOS nuotr.

Vilnius, birželio 29 d. (ELTA) –
Nuo pirmadienio visi norintieji įsigyti
ar pasikeisti pasus tai gali padaryti
greičiau ir patogiau. Miestų migraci-
jos poskyriuose įdiegta nauja įranga, o
didžiausia naujovė ta, jog į pasus bus
dedami žmogaus pirštų atspaudai.

Pasak Vilniaus apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato Migracijos
valdybos viršininko Gintaro Bagužio,
pagal Europos Tarybos reikalavimą,
asmens dokumentus su papildomais
biometriniais duomenimis nuo birže-
lio 29 d. pradeda išduoti visos Euro-
pos Sąjungos šalys. Lietuvoje papildo-
mi biometriniai duomenys – pirštų
atspaudai – taip pat į elektroninį lus-
tą įterpiami siekiant papildomai ap-
saugoti asmens dokumentus nuo
klastojimo ar pasinaudojimo svetimu
asmens dokumentu. Be to, G. Bagu-
žio teigimu, lietuviams pasai su pirš-
tų atspaudais yra ne naujiena, nes to-
kie dar buvę prezidento Antano Sme-
tonos laikais.

G. Bagužio teigimu, atėjusiam
žmogui nereikės kaip anksčiau pil-
dyti įvairių formų, pristatyti nuo-
traukos, lūkuriuoti ilgose eilėse. Spe-
cialioje kabinoje bus galima nusifoto-
grafuoti, pasirašyti ir bus nuskaitomi
pirštų atspaudai. Šie duomenys bus
įrašomi pasuose ir asmens tapatybės
kortelėse.

Pasak Migracijos valdybos virši-
ninko, ateityje papildomais duome-
nimis, tokiais kaip akies tinklaine ar
ragena, lietuvių pasai nebus pildomi.
Anksčiau išduotų asmens dokumen-
tų, kurių galiojimo laikas dar nepasi-
baigęs, keisti į naujus nereikia. G. Ba-
gužis išreiškė viltį, kad Seimas priims
ir Asmens tapatybės kortelės įstaty-
mo pataisas, kurios leistų piliečiams
patiems apsispręsti, kokį asmens do-
kumentą įsigyti: pasą, asmens tapa-
tybės kortelę ar abu dokumentus.

Dėl naujovių dokumento kaina
nesikeis. Su naujuoju pasu bus gali-
ma keliauti po visą pasaulį. 
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lus tinklalapis buvo skirtas hiphopo
muzikai, bet tie, kuriems buvo žino-
mi slapti kodai, galėjo žiūrėti vaizdo
siužetus su vaikų pornografija.

MASKVA
Rusijos nuolatinis atstovas prie

NATO Dmitrij Rogozin įspėjo Tbilisį,
kad naujos karinės avantiūros prieš
Abchaziją ir Pietų Osetiją gali pri-
vesti Gruziją tik prie naujų savo teri-
torijos praradimų. Rusija rengia kari-
nius mokymus ,,Kaukazas-2009”,
kad sustiprintų savo gynybos galią,
teigia D. Rogozin.

LOS ANGELES
JAV popmuzikos atlikėjo Michael

Jackson tėvas sakė esąs susirūpinęs
dėl sūnaus mirties aplinkybių, o
žvaigždės gydytojas protestavo dėl
nepagrįstų gandų apie jo vaidmenį
šiame įvykyje. Pranešama, kad M.
Jackson šeima pyksta dėl ,,neatsa-
kytų klausimų” apie gydytojo Conrad
Murray vaidmenį paskutinėmis su-
peržvaigždės gyvenimo valandomis.
C. Murray advokatai tvirtina, kad jis
neįtariamas jokiu nusikaltimu.

HOUSTON
Texas finansininkas, milijardie-

rius Allen Stanford, kuris kaltinamas
dėl daugelio milijardų dolerių suk-
čiavimo schemos, gali būti paleistas
už užstatą, pranešė teisėjas. A. Stan-
ford padarė kaltės nepripažinimo
pareiškimą dėl kaltinimų apgaulės
būdu iš investuotojų išviliojus 7
mlrd. JAV dolerių. Milijardieriaus
šeimos nariai ir draugas sutiko su-
mokėti 500,000 dolerių, jei A. Stan-
ford nepasirodys teisme.

JERUZALĖ
Izraelis patvirtino leidimus 50

naujų namų statybai užimtame Va-
karų Krante, pranešė armijos radi-
jas, nors žydų valstybės artimiausias
sąjungininkas Washington jau kelias
savaites spaudžia susilaikyti nuo to-
kių veiksmų. Sprendimas leisti staty-
ti namus į šiaurę nuo Jeruzalės esan-
čioje Adamo gyvenvietėje priimtas
nepaistant pakartotinių JAV ragini-
mų Izraeliui sustabdyti bet kokią
naujakurių gyvenviečių plėtrą, sie-
kiant atnaujinti taikos derybas su
palestiniečiais.

Pasaulio naujienos

Hondùre po perversmo kilo
protestai

LONDONAS
Didžiosios Britanijos Nacionali-

nis archyvas išslaptino informaciją
apie Antrojo Pasaulinio karo metais
sukurtą vieną nuožmiausių istorijoje
ginklų – bombas, užpildytas ipritu
užnuodytomis adatėlėmis. Laimei,
išradimas niekada nebuvo panaudo-
tas. Nuodingos adatos buvo skirtos
tik gyvajai priešo jėgai sunaikinti, o
pastatai ir įranga likdavo nepažeista.
Ipritas turėjo užtikrinti, kad bent
pažeidus žmogaus odą, šis mirtų
staigia mirtimi, arba patirtų stiprius
pažeidimus. 

VARŠUVA
JAV imasi priemonių dar labiau

suvaržyti lenkų galimybes patekti į
JAV, rašo dienraštis ,,Dziennik”. Bet
kuris Lenkijos pilietis, kuris kada
nors bent viena diena užsibuvo JAV,
iš karto praras naujai gautą įvažiavi-
mo vizą. Dar liūdnesnės pasekmės
laukia tų lenkų, kurie nuslėpė infor-
maciją apie savavališkai pratęstą
viešnagę JAV. Neoficialiais duomeni-
mis, JAV legaliai gyvena apie 10 mln.
lenkų. Pas juos dažnai atvyksta gi-
minaičiai ir pažįstami nelegaliai
uždarbiauti.

* * *
Lenkijos tautos atminties insti-

tuto Žešuvo skyrius kreipėsi į JAV
teisingumo departamentą su prašy-
mu apklausti John Kalymon, kuris,
kaip teigiama 1942 m. policijos pra-
nešimuose, aktyviai dalyvavo Lvove
gyvenusių žydų gaudynėse, praneša
Lenkijos žiniasklaida. J. Kalymon,
kuriam dabar 88 metai, gyvenantis
netoli Detroito, vokiečių okupacijos
metais ginklu varė žydus į prekinius
traukinius, kuriais jie buvo vežami į
koncentracijos stovyklas. Kalbama
apie 3,458 žmones.

BERNAS
Šveicarijos policija pranešė, kad

išaiškino vaikų pornografijos inter-
nete tinklą, kuris aprėmė 78 šalis ir
ne mažiau kaip 2,000 IP adresų, rašo
BBC. Tyrimas buvo pradėtas, kai In-
terpolas perdavė informaciją apie in-
terneto tinklalapį Šveicarijoje, kuris
veikė kaip forumas apie nelegalius
filmus su vaikų pornografija. Oficia-

EUROPA

JAV

Vilnius, birželio 29 d. (,,Reu-
ters”/BNS) – Irakiečiai rengiasi vi-
suotinėms linksmybėms Bagdade,
kurios organizuojamos švenčiant
amerikiečių karių pasitraukimą iš
Irako miestų, miestelių ir kaimų, ku-
riam pasibaigus konflikto alinama
šalis bus pati atsakinga už savo sau-
gumą.

JAV karių pasitraukimas, numa-
tytas pernai pasirašytame dvišaliame
susitarime, bus užbaigtas šiandien,
birželio 30 d., kuri Irake paskelbta
nacionaline švente.

Po šį mėnesį surengtos virtinės
kruvinų sprogdinimų, nusinešusių
daugiau nei 200 žmonių gyvybes, į
sostinę atvyko didelės saugumo pajė-
gos, o miesto gatvėse uždraustas
motociklų, kuriuos išpuoliams rengti
dažnai naudoja sprogdintojai, eismas.

Saugumo sumetimais visiems
policininkams ir kariams nurodyta
likti tarnyboje.

Irako premjeras Nuri al-Maliki
kiek anksčiau šį mėnesį įspėjo, kad
maištininkų grupuotės ir kovotojai
veikiausiai rengs daugiau išpuolių
artėjant numatytam JAV karių išve-
dimui, siekdami sužlugdyti pasitikėji-
mą irakiečių saugumo pajėgomis.

,,Mes užtikriname, kad nepai-
sant kai kurių saugumo pažeidimų
irakiečių pajėgos pasirengusios šiai
misijai, ir esame įsitikinę, kad dabar
mūsų šalis yra stabilesnė ir sauges-

nė”, – sakė premjeras po praėjusios
savaitės išpuolio Bagdade.

Tik nedidelė dalis Irake esančių
amerikiečių karių liks gyvenamosiose
vietovėse ir dalyvaus apmokymo mi-
sijoje bei atliks patariamąjį vaidmenį.
Tuo tarpu likusios pajėgos, kurias,
Pentagono duomenimis, sudaro
131,000 karių, bus perkeltos į kitas
vietas.

Birželio 30 d. pasitraukimas iš
miestų, miestelių ir kaimų yra įžanga
į visišką JAV pajėgų išvedimą iš
Irako, kuris turėtų būti užbaigtas iki
2011 m. pabaigos.

Nors irakiečių policininkams ir
kariškiams stinga patyrimo, pasta-
raisiais mėnesiais jie perėmė nuolati-
nę karinių bazių, patikrinimo postų
ir budėjimo kontrolę, kurią anksčiau
vykdė amerikiečiai.

Irakas taip pat įsteigė bendrų
operacijų centrą – Bendrų karinių
operacijų koordinavimo komitetą,
kuris įsikūręs Bagdado oro uoste. Bet
kokiam amerikiečių karinio dalinio
įsikišimui būtinas šio komiteto pri-
tarimas.

Karinių pajėgų statuso susi-
tarime (Status of Forces Agreement,
SOFA) dėl JAV karių pasitraukimo iš
Irako miestų numatyta, kad JAV
pajėgų vadai turi gauti Irako valdžios
leidimą vykdyti operacijas, tačiau
amerikiečių kariams paliekama vie-
našališka teisė į ,,teisėtą savigyną”.

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

Bagdadas rengiasi švêsti JAV kariû
pasitraukimâ

Tegusigalpa, birželio 29 d.
(,,Reuters”/BNS) – Hondūre netoli
prezidento rūmų buvo šaudoma pra-
sidėjus protestams, kurie kilo sekma-
dienį kariškiams nušalinus nuo pa-
reigų ir ištrėmus iš šalies kairiųjų pa-
žiūrų prezidentą Manuel Zelay. Tai
buvo pirmasis karinis perversmas
šioje Centrinės Amerikos valstybėje
po Šaltojo karo.

Šimtai M. Zelay rėmėjų, nemažai
kurių buvo prisidengę veidus ir tu-
rėjo lazdas, Tegusigalpos centre įren-
gė užtvaras iš metalinių tvorų ir nu-
griautų reklaminių stendų ir užtvėrė
prie prezidento rūmų vedančias
gatves.

Liudininkai agentūrai ,,Reuters”
pasakojo prie prezidentūros girdėję
šūvius, kurie pasigirdo, kai prie
protesto akcijos vietos atvažiavo
sunkvežimis. Netoliese matėsi ir grei-
tosios pagalbos automobilis. Apie
nukentėjusius žmones pranešimų kol
kas negauta.

Tuo tarpu kaimyninės Nikarag-
vos sostinėje Managvoje aptarti

Hondūrą krečiančios politinės krizės
susirinko regiono šalių kairiųjų pa-
žiūrų vadovai, vadovaujami M. Zelay
sąjungininko Venesuelos prezidento
Hugo Chavez.

Hondūro sostinės Tegusigalpos
centre būriai vyrų, kurie nešėsi me-
talinius vamzdžius bei grandines ir
buvo prisidengę veidus marškinėliais,
svaidė akmenis į automobilius, kai
sekmadienį vėlai vakare mėgino pra-
sibrauti prie prezidento rūmų.

Automatais ginkluoti nuvargę
kariai budėjo išsirikiavę prie tvoros
prezidento rūmų kieme. Kai kurie jų
slėpė veidus po skydais, kurie naudo-
jami malšinant riaušes, o protestuo-
tojai iš jų šaipėsi ir erzino, šūkauda-
mi įžeidžiančius šūkius.

H. Chavez Managvoje vykusiose
derybose pareiškė, jog padarys viską,
kad sugrąžintų M. Zelay į prezidento
pareigas. Pasak H. Chavez, jei bus
nužudytas Venesuelos ambasadorius
arba kariai įsiverš į ambasadą, ,,mes
turėsime imtis karinių priemonių”.



8                          DRAUGAS, 2009 m. birželio 30 d., antradienis

LYDI ŠVENTADIENIS
XIII EILINIS SEKMADIENIS

Žmonijos atpirkimas

Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą
pusę, susirinko prie jo didžiulė minia
ir sulaikė jį paežerėje. Šit ateina vie-
nas iš sinagogos vyresniųjų, vardu
Jayras ir, pamatęs jį, puola jam po
kojų karštai maldaudamas: „Mano
dukrelė miršta! Ateik ir uždėk ant jos
rankas, kad pagytų ir gyventų.” Jė-
zus nuėjo su juo. Iš paskos sekė gausi
minia ir jį spauste spaudė.

Ten buvo viena moteris, jau dvy-
lika metų serganti kraujoplūdžiu. Ne-
maža iškentėjusi nuo daugelio gydy-
tojų ir išleidusi visa, ką turėjo, ji nė
kiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogyn ir
blogyn. Išgirdusi apie Jėzų, ji pra-
siskverbė pro minią ir iš užpakalio
prisilietė prie jo apsiausto. Mat ji sau
kalbėjo: „Jeigu paliesiu bent jo
drabužį – būsiu išgelbėta!” Bematant
kraujas jai nustojo plūdęs, ir ji paju-
to kūnu, kad yra pasveikusi iš savo
negalės. O Jėzus iš karto pajuto, kad
iš jo išėjo jėga ir, atsigręžęs į minią,
paklausė: „Kas prisilietė prie mano
apsiausto?” Mokiniai jam atsakė:
„Pats matai, kaip minia tave spau-
džia, ir dar klausi: ‘Kas mane pa-
lietė?’”

Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri
taip buvo padariusi. Moteris išėjo į
priekį išsigandusi ir virpėdama, nes
žinojo, kas jai atsitiko, ir, puolusi
prieš jį ant kelių, papasakojo visą
teisybę. O jis tarė jai: „Dukra, tavo
tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir
būk išgijusi iš savo ligos.”

Jam dar tebekalbant, ateina sina-
gogos vyresniojo žmonės ir praneša
tam: „Tavo duktė numirė, kam be-
gaišini Mokytoją?!” Išgirdęs tuos
žodžius, Jėzus sako sinagogos vyres-
niajam: „Nenusigąsk, vien tikėk!” Ir
niekam neleido eiti kartu, išskyrus
Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną.
Jie ateina į sinagogos vyresniojo na-
mus, ir Jėzus mato sujudimą – ver-
kiančius ir raudančius žmones. Įžen-
gęs vidun, jis tarė: „Kam tas triukš-
mas ir ašaros?! Vaikas nėra miręs, o
miega.” Žmonės tik juokėsi iš jo.
Tada, išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko

tėvą ir motiną, taip pat savo palydo-
vus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis
paėmė mergaitę už rankos ir sako:
„Talitá kum”; išvertus reiškia:
„Mergaite, sakau tau, kelkis!” Mer-
gaitė tuojau atsikėlė ir ėmė vaikščioti.
Jai buvo dvylika metų. Visi nustėro iš
nuostabos. Jėzus griežtai įsakė, kad
niekas to nežinotų, ir liepė duoti mer-
gaitei valgyti.                (Mk 5, 21-43)

Du Jėzaus stebuklai neatskiria-
mai supinti tarp savęs. Nešdami ap-
reiškimo žinią, jie vienas kitą papildo.
Matome dvi moteris: vieną – dar vai-
ką, savo gyvenimo pradžioje, kitą –
sekinančių ir ilgų kančių pabaigo-
je. Nei viena, nei kita nebegali būti
žmonių išgelbėta. Bet tiek viena, tiek
ir kita bus išgelbėta Jėzaus galia ir
žmonių tikėjimo: moteris – savo ti-
kėjimo, mergaitė – savo tėvo tikėji-
mo.

Jėzus, prikeldamas mergaitę,
paima ją už rankos, o kraujoplūdžiu
serganti moteris pagyja, paliesdama
Jėzaus apsiaustą. Tačiau šių prisi-
lietimų nemato gausi minia: moters
atveju minia dalyvauja išgydyme, bet
nieko nepastebi, toks įspūdis, lyg
minios ir nebūtų šiame įvykyje; mer-
gaitės atveju minia, besijuokianti iš
Jėzaus, yra paliekama lauke, anapus
įvykio.

Atkreipkime dėmesį, jog mergai-
tei yra dvylika metų, o moteris vargs-
ta su kraujoplūdžio liga jau dvylika
metų. Vadinasi, moteris susirgo tada,
kai gimė mergaitė. Tad šis skaičius
nėra atsitiktinis. Jis yra gana svarbus
simbolis, nes turi ryšį su tuo, kas
išsipildo.

Prisiminkime, kad Jėzus ištaria
savo pirmąją pranašystę būdamas
dvylikos metų (žr. Lk 2, 42. 49). Jėzus
išsirenka dvylika apaštalų, nes atėjo
laikas (žr. Mk 3, 14). Tą patį reiškia ir
dvylika pilnų pintinių maisto, kurio
atliko, kai Jėzus stebuklingai pamai-
tino savo mokinius (žr. Mk 6, 43). O
laikų pabaigą simbolizuoja dvylika
dangiškosios Jeruzalės vartų (žr. Apr
21, 12-21) ir Apreiškimo moteris su
dvylikos žvaigždžių vainiku ant gal-
vos (žr. Apr 12, 1). Ir pagaliau, Jėzaus
sako, jog diena turi dvylika valandų
(žr. Jn 11, 9).

Vadinasi, šie du stebuklai nėra
vien tik paprasčiausi gailestingumo
gestai, bet slepia apreiškimą. Mergai-
tė savo gyvenimo pradžioje yra žmo-
nija, laikų pradžioje nusigręžusi nuo
Dievo: „Moteris, kurią tu man davei
būti su manimi, man davė vaisių nuo
to medžio, aš ir valgiau” (Pr 3, 12).
Bet pagaliau moteris, žmonija nusi-
dėjėlė, savo sekinančios kančios pa-
baigoje sulaukia laikų pilnatvės atėji-
mo, Dievo žodžio įsikūnijimo, ir, galė-
dama jį paliesti, yra išgydoma iš savo
negalės.

Žmonės supranta, kad jie nieko
jai negali padėti, ir tai jie pripažįsta:
„Ateina sinagogos vyresniojo žmonės
ir praneša tam: „Tavo duktė numirė,
kam begaišini Mokytoją?!” (Mk 5,
35). Tačiau „Dievui nėra negalimų
dalykų” (Lk 1, 37). Išvaduodamas
žmoniją iš nuopuolio ir mirties, Vieš-
pats nieko neprašo, tik dviejų dalykų:
„Nenusigąsk, vien tik tikėk!” (Mk 5,
36).

Delfi.lt

Br. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM

PARDUODA

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.

Lankėmės Šiaulių krašte
EMILIJA ALGAUDÈ
BUKONTIENÈ
Uljanovo vidurinès mokyklos 
mokytoja

Pasibaigus mokslo metams ir
mokyklose nutilus vaikų klegesiui,
Karaliaučiaus krašto (Kaliningrado
srities) lietuvių kalbos ir etnokultū-
ros, muzikos mokytojai dalyvavo se-
minare Šiauliuose. Jo tema – etno-
kultūros ugdymo aktualijos ir per-
spektyvos. Įdomia, turininga semi-
naro programa pasirūpino Karaliau-
čiaus krašto lietuvių kalbos mokytojų
asociacijos pirmininkas Aleksas Bart-
nikas, dėstytoja Onutė Druseikaitė,
Šiaulių miesto Švietimo skyriaus,
savivaldybės švietimo centro darbuo-
tojai, Aušros” muziejaus Etnografijos
skyriaus vedėja Rūta Stankuvienė,
rajono savivaldybės etninės kultūros
ir tradicinių amatų direktorė Birutė
Poškienė, juodosios keramikos meis-
trai Regina ir Vytautas Mataičiai ir
daugelis kitų šiauliečių. Seminaro
metu ne tik tik klausėmės  praneši-
mų, bet ir dalyvavome įvairiuose
kultūriniuose renginiuose. 

Dalyvavome Šiaulių dramos teat-
ro literatūriniame vakare, paruošta-
me pagal skaitymo skatinimo progra-
mą „Pasikalbėjimas Giesminyko su
Lietuva”. Aktoriai skaitė poeto, kal-
bininko, vyskupo Antano Baranaus-
ko eilėraščius, poemas. Jo giesmes
giedojo Šv. Cecilijos sakralinės muzi-
kos ansamblis, apie poemos „Anykš-
čių šilelis” prasmes pasakojo Šiaulių
universiteto lietuvių kalbos ir komu-
nikacijos katedros vedėjas prof. Skir-
mantas Valentas.

Kitą dieną lankėmės Šiaulių
miesto Švietimo centre, kur Švietimo
skyriaus Švietimo centro darbuotojai
supažindino su švietimo padėtimi
mieste, Švietimo centro veikla. Švie-
timo centro direktorius Arūnas Šar-
kus  kalbėjo apie tai, kokias funkcijas
atlieka centras. Centras organizuoja
olimpiadas, seminarus, konferenci-
jas, diskusijas, prižiūri metodinių
ratelių, kurių yra 31, veiklą. Per me-
tus surengti 267 seminarai, kuriuose
dalyvavo 6,863 klausytojai, įgyven-
dintos 183 programos.

Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamento (TMID) prie LR Vyriau-
sybės užsienio lietuvių skyriaus Li-
tuanistinio švietimo poskyrio vedėja
Daiva Žemgulienė kalbėjo apie ilga-
laikių santykių su užsienio lietuviais
2008-2020 metais strategiją, lituanis-
tinio švietimo struktūrą. 31 šalyje
veikia 191 lituanistinė mokykla, ku-

riose mokosi 6,256 moksleiviai. Kara-
liaučiaus krašte yra 25 lietuviško
švietimo įstaigos, kurias šiemet lanko
969 mokiniai. Tai lietuviškos klasės,
sekmadieninės mokyklos, lietuvių
kalbos ir etnokultūros fakultatyvai.
Iš Lietuvos į Karaliaučiaus kraštą
siunčiami 23 mokytojai. 

Šiaulių „Aušros” muziejaus etno-
grafijos skyriaus vedėja Rūta Stanku-
vienė  kalbėjo apie etninį savitumą ir
daugiakultūrinę visuomenę XXI am-
žiuje, kalendorines šeimos šventes:
nuo idėjos iki  jos įgyvendinimo, apie
šventės organizavimo principus, pa-
pročių jungtis, pakeitimus, scenarijų
analizę. Šių pranešimų pagrindinė
mintis – kaip svarbu pažinti praeitį,
nes tai istorija, tai mūsų šaknys, pa-
dedančios tobulinti asmenybę. Be
praeities nėra ateities. 

Lankėmės Šiaulių „Aušros” mu-
ziejuje, kuris įkurtas 1923 metais,
minint pirmojo lietuviško laikraščio
„Aušra” 40-metį. Tai reikšminga
Šiaurės Lietuvos kultūros įstaiga,
kur archeologijos, etnografijos, istori-
jos, dailės skyriuose sukaupta gausi
medžiaga.

Mes pabuvojome Aušros alėjoje
įsikūrusiame Etnografijos skyriuje,
kuriame atsispindi seniausia Šiaurės
Lietuvos ir Šiaulių apylinkių istorija,
materialinė kultūra, valstiečių buitis,
verslai, apranga, kalendorinės šven-
tės. Šio skyriaus vedėja Rūta Stanku-
vienė kalbėjo apie tautosakos švieti-
mo problemas, supažindino su muzie-
juje veikiančia paroda. 

Lankėmės Šiaulių „Santarvės”
vidurinėje mokykloje, susitikome su
miesto lietuvių kalbos mokytojų me-
todinio būrelio aktyvu. Tai vienintelė
miesto mokykla, kur visi dalykai dės-
tomi rusų kalba. Lietuvių kalbos mo-
koma nuo 1-os iki 12-os klasės, moks-
leiviai laiko valstybinės kalbos egza-
miną.  

Iš Šiaulių vykome į Gruzdžius,
miestelį, žinomą nuo XVII a., kur
XVIII a. įsikūrė dvaras. Atvykome
pas juodosios keramikos meistrus Re-
giną ir Vytautą Mataičius, kurių na-
mai įtraukti į apskrities lankytinų
vietų žemėlapį. Menininkų rankomis
atgaivintas dvaras. Čia galima susi-
pažinti su jų kūryba. Vytautas gami-
nius iš molio degina ir poliruoja, o
Regina juos puošia. Rudos spalvos
molio gaminiai įdedami į krosnį ir iš-
traukiami juodi. Kūrenama spygliuo-
čių malkomis esant 1,000 laipsnių
temperatūrai. Degimo procesas trun-
ka 12-14 valandų. Tokie gaminiai ne-
dažo ir atrodo        Nukelta į 11 psl.

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

Seminaro dalyviai Šiaulių ,,Santarvės” vidurinėje mokykloje.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

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

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

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių Enciklopedijos”, išleistos 1959 m.
Bostone. Parduodami ir atskiri tomai. Tel. 773-585-9500

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 44

Bet atsistoti buvo tiesiog neį-
manoma. Visa ,,chirurginė operacija”
vyko prisiplojus prie žemės, nes vokie-
čiai nė sekundei nenutraukė šaudy-
mo. Atlikęs pirmąją ,,sanitarinę”
pagalbą ir pamatęs, kad vadas jau
pats gali judėti, aš pasisukau ir jau
ruošiausi šliaužti į ,,neutralią teri-
toriją”, link daržų, pas savuosius
draugus. – Kuda? Stoj! – atsisuku, o
tas jau pasveikęs tiek, kad išsitraukė
naganą ir laiko, taikydamas į mane. –
Palzi v storanu lėsa! – matyt, pajutęs
mano kėslus, ruselis, pistoletu rody-
damas kryptį, įsakė šliaužti link
miško.

Tuo momentu pajutau neapy-
kantą ir neapsakomą pagiežą savo
,,vadui”. Juk aš jį galėjau ir anksčiau
palikti, ir pats gelbėtis, nesuteik-
damas bolševikui jokios pagalbos. O
dabar, būdamas beginklis, aš vėl
buvau priverstas vykdyti jo kvailus
įsakymus. Ilgiau išbūti toje vietoje
buvo neįmanoma, ne tik dėl smar-
kauks apšaudymo, bet ir dėl didelio
karščio, kuris sklido nuo šalia degan-
čio namo ir stiprėjo. Man nieko ne-
liko, kaip tik trauktis, šliaužiant
miško link. Paskui mane, bet lėčiau,
šliaužė komunistas su naganu.

Kiek išsirovęs į priekį, aš atsi-
sukau atgal pasižiūrėti, ar dega mano
,,užmaskuotas” ,,Komsomolcas” ir
tuo pačiu pamatyti nors vieną savo
dalinio karį. Tanketė, atrodo, nedegė.
Bet pamačiau kitką, staiga, iš kažkur
prie mano vilkiko privažiavo mūsų
lietuviškas šarvuotas automobilis
(bet, aišku, jau be lietuviškos atribu-
tikos). Juo visą kelią iki pat Smur-
gainių važiavo ,,Jaunųjų vadų mo-
kyklos” komisaras. Komisaras, kurio
pavardės neprisimenu, buvo iki pusės
išlindęs ir, kaip koks Napoleonas, su
žiūronais stebėjo ,,mūšio” lauką –
ieškojo priešų ir atidžiai žiūrėjo į tą
pusę, iš kurios šaudė tankai. Jau
prognozavau, kad tai gali liūdnai
baigtis, nes turėjau dar karštą tokio
,,žiūrėjimo” patirtį.

Ir neapsirikau. Tuo pačiu metu
prie mūsų šarvuočio iš užpakalio pri-
artėjo didelis vokiečių tankas (net
nepastebėjau, iš kur jis išdygo!) ir
sustojo kokių 5 metrų atstumu,
beveik atrėmęs savo pabūklo vamzdį
į šarvuočio bokštelį ir komisaro
nugarą. O tas, net neįtardamas, to-
liau ,,ieškojo priešo”. Vokiečiams da-
bar reikėjo tik pasakyti: ,,Rūki v
verch!”, bet jie negailestingai iššovė...
Tas vaizdas pasiliks visam gyveni-
mui: bokštelis kartu su komisaru
(bent jau viršutine jo dalimi) pakilo
pora metrų į orą ir nulėkė toli, kaip
puodo dangtis. O iš atsivėrusios an-
gos iškilo liepsnos ir juodų dūmų ka-
muoliai. Visas šarvuotis greit buvo
apimtas ugnies. Vokiečiai tuo dar ne-
pasitenkino: tankas važiavo su at-
remtu pabūklu, stumdamas liepsno-
jantį metalo laužą. Šį kraupų reginį
atsisukęs pamatė ir mano ,,vadas”.
Jis staiga pakilo, ir neišleisdamas iš
rankų nagano kruvinas, išbalusiu ir
perkreiptu veidu suriko: – Vstavaj i
bėgi v les! (Kelkis ir bėk į mišką!)

Nors atsistoti visai nesinorėjo,
įsakymą aš turėjau vykdyti. Stačio-
mis, bet pasilenkę, nubėgome visai
nedaug. Pasirodė, kad taip ,,trauktis”
visiškai nebeįmanoma, nes kulkos-
vaidžių šūviai mūsų kryptimi dar
labiau suintensyvėjo (vokiečiai dabar

gerai matė taikinius!). Aplinkui
kulkos zvimbė kaip bitės. Sukritome.
Vėl buvome priversti šliaužti pilvais.
Patekome į atvirą ir labai apšaudomą
plotą; arti – jokio griovio, jokio ak-
mens. Bet skęstantis ir už šiaudo
griebiasi. Ir aš susiradau kažkokią
įdubą tarp dviejų lysvių, apaugusią
usnimis. Į ją įšliaužęs, pasijaučiau
saugiau ir nutariau šiek tiek atsi-
pūsti. Matau, kad tam neprieštarauja
ir paskui atslinkęs Istognyj.

Apsidairau – priekyje, visai
netoli, guli kažkoks rusų kareivis ir
nejuda. ,,Davaj pasmotrim!” – sako
Istognyj, ir mes jau šliaužiame arčiau
jo. Žiūrime, neaišku, iš kokio dalinio,
tamsus, akys siauros, atvertos, krau-
jo nesimato. Vadinas, gyvas. Tik pasi-
slėpęs nuo kulkų ir iš baimės prisi-
plojęs, tiesiog prisisiurbęs prie žemės.
Kai visai prisiartinome, vargšelis
,,mongolas” ir mūsų išsigando (tur-
būt buvo netekęs proto?!). Staiga
pakilo ir jau bėgo, bet vos už poros
žingsnių krito negyvas. Pataikė tie-
siai į galvą, iš kurios tekėjo kraujo
srovelė.

Taip arti pamatęs antrojo rau-
donarmiečio mirtį, labai pasikeitė
mano ,,vadas”. Paskubomis, nervin-
damasis ir tirtėdamas, jis pradėjo nuo
savo uniformos draskyti visus ka-
riškus ženklus ir dėti į planšetę.
Paskui drebančiomis rankomis iš
savo palaidinės kišenių jis išsitraukė
visus dokumentus (tarp jų turbūt ir
komunistų partijos bilietą) bei kitą
,,turtą”, ir visa tai sukišo į savo ka-
rininkišką planšetę. Paskui, kaip
ciuckis slėpdamas kaulą, jis abiem
rankom po savimi kapstė išdžiūvusią
žemę, visą laiką kažką bambėdamas
sau panosėje. Dabar, pamaniau, tai jis
tikrai išėjo iš proto. Iškasęs duobutę,
įdėjo ten savo planšetę ir užkasė. Dar
palyginęs delnais, atsisuko į mane: –
Palzi dalšė! (Šliaužk toliau!) – įsakė.

Po šios keistos ,,akcijos” vėl
šliaužėme miško kryptimi. Aš pir-
miau, o jis tuoj pat po manęs. Ap-
šaudymas nenustojo. Taip šliauždami
pasiekėme upokšnį, kuris vingiavo
tarp krūmų. Sulindom į vandenį ir
atsigavom, atvėsom. Čia mus jau tru-
putį užstojo krūmai. Kiek patūnoję
vandenyje, vėl judėjom toliau ir pa-
siekėme pelkę, apaugusią alksniais.

Tas raistas buvo užpelkėjęs miš-
ko pakraštys. Tai neilgai trukus pa-
knopstom įlindome ir į tankų mišką,
kur jau buvo galima drąsiai atsistoti,
nes mus saugiai slėpė medžiai. Nubė-
gome toliau į gilumą ir sukritome
uždusę. Atgavinėjom žadą. Aš jau-
čiausi vėl tik per plauką išvengęs mir-
ties. Gyvas liko ir Istognyj.

4. Miške

Miške man vėl teko atlikti sani-
taro darbą. Padėjau Istognyj nusiimti
permirkusią krauju ir vandeniu pa-
laidinę ir apatinius marškinius. Per-
rišau ,,vadą” jo paties marškiniais.
Kraujas vis dar veržėsi iš žaizdų, ir jis
tik dabar vėl pajuto skausmą ir silp-
numą. Suplėšęs marškinius, perrišau
petį ir pusiaują, t.y. stuburą. Nors
buvo gerokai nukraujavęs ir pavar-
gęs, ruselis atrodė jau žymiai norma-
liau. Po patirto šoko iš aršaus bolše-
viko pasidarė visai normalus žmogus,
ir aš jau buvau primiršęs pyktį ir pa-
giežą.                        Bus daugiau.

Atkelta iš 2 psl.      sloguoja, ge-
riausiai skrydį atidėti. Nepatariama
skristi tik persirgus ausies uždegimu.
Mat slėgiai turi įtakos būgnelių ju-
dėjimui, visiems vidurinės ausies pro-
cesams ir gali vėl pabloginti būklę.
Jei skrydžio atidėti neįmanoma, tuo-
met būtina pasitarti su gydytoju.

Skrendant savijautą galima pa-
gerinti ryjant seiles, čiulpant specia-
lias pastiles, kramtant gumą. Vai-
kams geriau duoti čiulpti ledinuką
ant pagaliuko (būtent ant pagaliuko,
kad vaikas neužspringtų). Šiuo atve-
ju gali padėti ir vaistai, mažinantys
gleivinės paburkimą.

Galima pabandyti sau padėti
tokiu būdu: įkvėpkite oro, užspau-

skite šnerves ir lėtai iškvėpkite pro
užspaustą nosį, nepraverdami bur-
nos. Šis būdas padeda atsiverti užsi-
kimšusiam Eustachijaus vamzdžiui.

Jei ausies užgulimas nepraeina
per parą, pirmiausia kreipkitės į spe-
cialistą. Delsiant galima sulaukti
didesnių sveikatos bėdų, pvz., ūminio
klausos nervo pažeidimo. Apžiūrėjus
ausį būtų matyti, ar ausies būgnelis
yra įtrauktas, už jo gali būti kraujos-
ruvų arba skysčio. Specialistai atliktų
specialius tyrimus, tam tikras pro-
cedūras, įvairius prapūtimus, kurie
leistų orui patekti į būgninę ertmę.
Reikėtų apžiūrėti ir nosį.

Inga Markūnaitė 
,,Sveikas žmogus”, 2009 m. Nr. 5

Skrendant lėktuvu

Neįprastos plaukų savybės
Savo tamprumu ir elastingumu

plaukai prilygsta aliuminiui (vienas
plaukas gali atlaikyti iki 200 gramų
svorio), tokio tempimo negali atlai-
kyti daugelis tekstilės pluoštų – jie
plyšta.

Plaukai sulaiko šilumą – oras,
patekęs tarp plaukų, apgaubia odą
sluoksniu, neleidžiant išeiti šilumai;
kuo daugiau plaukai tiesinasi, tuo
daugiau jie išlaiko oro bei šilumos.

Dėka odos riebalų sekreto den-
giančio plauką, jie gali sulaikyti savo
paviršiuje dulkes, plaukų priežiūros
ir šukuosenos kūrimo priemonių
likučius, sunkias cigarečių dūmų
daleles, automobilių degimo dujų,
sodžiaus frakcijas, netirpiųjų druskų
nuosėdas.

Plaukai turi savybę kaupti kai
kurias medžiagas, tai leidžia juos
naudoti kaip indikatorius. Ši plaukų

savybė jau seniai yra naudojama
kriminalistikoje.

Plaukai turi savybę sugerti drėg-
mę, taip pat gliceriną, augalinės ir
gyvulinės kilmės riebalus; sugeriant
plauko tūris padidėja 10–25 proc.
Plauko paviršiuje pasilieka ir negali
susigerti mineraliniai aliejai, vazeli-
nas ir vazelino aliejus.

Šarmai ir rūgštinės priemonės
mažina plaukų tamprumą, bet didina
jų galimybę sugerti vandenį. Plaukai
gali 2–3 kartus padidinti savo tūrį,
ištempiant ir susukant suvilgytą šar-
mais plauką, todėl vyksta nebeišnyk-
stami plauko formos pakitimo proce-
sai (cheminis plaukų sušukavimas ar
ištiesinimas). Rūgštinės priemonės
(vandenilio peroksidas) plonina plau-
kus, mažina jų elastingumą, jie
lūžinėja.

,,Sveikas žmogus”
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IŠ CICERO LIETUVIŲ PADANGĖS
Paminėtos Joninės ir tėvo diena

EDVARDAS ŠULAITIS

Galima drąsiai teigti, kad Cicero
lietuviai birželio 21 d. įvy kusiame
sek madieniniame susirin kime, vienu
šūviu ,,nušovė du zuikius”. Susirinkę
į „kavutės” kambarį, tautiečiai pa žy -
mėjo dvi progas – Jonines ir Tė vo die -
ną.

Apie Jonines ir Tėvo dieną kal -
bėjo nuolatinės programų dalyvės –
Vir ginija Mauručienė ir Audronė Ber -
natavičienė. Jos pateikė prasmingų
minčių apie šias šventes.

Daugiau dėmesio skirta Joni -
nėms. Salėje buvusiems Jonams – ži -
nomam fotografui Kupriui bei Krum -
p liui, taip pat ir žymiai visuo me ni -
ninkei Jonei Bobinienei įteiktos gė lių
puokštės. Jų garbei, akompanuojant
Vilmai Meilutytei, visi susirin kusieji
sutraukė nuotaikingą dainą apie Jo -
ną ir molio uzboną. Vėliau prie  stalų
susėdę tautiečiai dainavo jaunystėje
dainuotas dai nas. 

Po šio susibūrimo vieni dalyviai
pa  suko į Joninių šventės minėjimą
Či  kagos pietvakariuose, o kiti – į
restoranus švęsti Tėvo dienos.

Reikia pasakyti, kad šis sekma -
dienis buvo vienas paskutiniųjų prieš
atostogas Lietuvoje ar kitur. Visuo -
menės veikėja Marija Remienė jau
kiek anksčiau išvyko tėvynėn, kur jos
laukė įvairios pareigos bei užsiėmi-
mai. Kiti į tėvynę ar kitas vietas pa -
trauks artimiausiu metu. Tad ateity-
je apie Cicero lietuvių sekmadie -
ninius susibūrimus jau bus mažiau
progų pasidalyti su mūsų skaityto-
jais.

Šis mėnuo, tikėkimės, greitai
pra bėgs, ir vėl bus galimybė cicerie -
čiams susirinkti gausesnian būrin.
Bus proga pašnekėti apie tėvynėje
praleistas dienas ir papasakoti apie
ten patirtus įspūdžius. O tų įspūdžių
iš įvairių išvykų sugrįžusieji, be abe-
jo, turės daug. Tad reikia visiems ke-
liaujantiems palinkėti geros sekmės.

Vilma Meilutytė dainuojantiems pritarė akordeonu.           E. Šulaičio nuotr.

Gėlės Jonui Kupriui Joninių proga. 

Aplankykime Kenosha
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Aną kartą su skaitytojais apsi-
lankėme Holland, MI. Šį kartą dienai
nuvykime į už 50 mylių nuo Čikagos
esantį miestą Kenosha, WI. Tai ket-
virtas pagal dydį Wisconsin valstijos
miestas, turintis 96,000 gyventojų
(2006 m. duomenimis). Miestas įsikū-
ręs pietvakarinėje Michigan ežero
pakrantėje. 

Kažkada tai buvo indėnų žemės.
Dabartinė Kenosha tada vadinosi
Pike. Baltieji čia pradėjo keltis apie
1830-uosius. Gyvenimo sąlygos leido
verstis žvejyba. Tad greitai naujieji
gyventojai tą vietą praminė South -
port. Manoma, kad dabartinis mies -
telio pavadinimas kilęs iš angliško
žodžio ,,gnozhé” (,,place of the pike”)
versijos, žodžio pradžioje pridėjus
tada labai populiaraus Keno šeimos
teatro pavadinimą (Keno Family Out -
door Theatre).

Palaipsniui Kenosha tapo indus-
triniu miestu. 1902–1988 metais šio
miesto fabrikuose buvo pa gaminta
mi  lijonai automobilių. ,,The Thomas
B. Jeffery Company”, ,,American
Motors Corporation” ir daugelis kitų
– ge rai žinomos amerikiečiams. Dau -
ge lyje tų kompanijų dirbo ir lietuviai,

kurių čia gyveno nemažai. Tą liudija
ir miesto St. George kapinėse daugy-
bė esančių antkapių su lietuviškomis
pavar dė mis. Čia gyveno nemažai ir
kitų tautų imigrantų – airiai, italai,
lenkai, vokiečiai. Tautų mišinys su-
kūrė savitą kultūrą ir savitą miesto
veidą. Žinoma tam pasitarnavo ir
gamtinės sąlygos – Michigan ežeras.

Deja, kaip ir viskas šiame gyve-
nime, keitėsi ir šio miestelio veidas.
Vienu metu jis buvo bepradedąs  vi -
siš kai apmirti. Tačiau prieš dešimt
metų miestas, ypač miesto dalis,
esanti ežero pakrantėje, ėmė atgyti.
Įkurtas puikus parkas (Harbor Park)
su gražiu gyvenamųjų namų kom-
pleksu, vandens parku, skulptūro-
mis, muziejais. Parke nutiesti pasi-
vaikščiojimo takai, gražiai sutvarky-
tas išėjimas į ežerą. 

2007 m. parke  atidengtas įdo-
mus Christopher Columbus fontanas.
2000 m. atidarytas modernus naujas
Mokslo ir meno muziejaus (The Ke -
nosha Public Museum, 5500 First
Ave., Kenosha, WI 53140; tel.: 262-
653-4140), veikiančio nuo 1930 m.,
pa statas. Siūlau skaitytojams nuvyk-
ti į muziejų liepos 19 d., sekmadienį,
kai šalia muziejaus vyks didžiulis
meno festivalis.

2006 m. duris atvėrė Dinozaurų
muziejus (The Dinosaur Discovery
Museum, 5608 Tenth Ave., Kenosha,
WI 53140; tel.: 262-653-4450), kuria-
me ypač patiks vaikams. Muziejuje

įsikūręs Paleontologijos institutas,
vyksta paskaitos, sukurta nemažai
mokymo programų. 

Pereitais metais duris atvėrė
Pilietinio karo muziejus (The Civil
War Museum, 5400 First Ave., Ke -
nosha, WI 53140; tel.: 262-653-4140).
Tai vienintelis muziejus visoje Ame -
rikoje, kur taip pilnai atskleidžiama
šios šalies pilietinio karo istorija.
Muziejuje veikia ne tik pastovi ekspo-
zicija, čia organizuojama nema žai
parodų. Štai liepos 18 d.  numatoma
atidaryti parodą ,,Ab raham Lincoln –
A Dramatic Bi centennial Tribute”.
Prie muziejaus veikia teatras, statan-

tis istorines pjeses.
Visi šie muziejai veikia savaitės

dienomis nuo 12 val. p.p. iki 5 val.
p.p., išskyrus pirmadienį.

Norite pasivažinėti tramvajumi?
Tai taip pat galite padaryti Kenosha.
Sixth Ave. (tarp 54-osios  ir 59-osios
gatvių) nutiesta 2 km tramvajaus li -
ni ja.

Miestelį supa daugybė nedidelių
ežerėlių. Prie vieno jų – Silver Lake –
nuvažiavome atsigaivinti ir mes.
Ypač smagu atvažiuoti su vaikais,
mat ežero pakrantė negili, tad ma -
žieji gali toli nubristi į ežerą. Čia gali
ne tik pasimaudyti, paplaukioti išsi-
nuomotu laiveliu ar vandens dvira-
čiu. Prie ežero įrengtos vietos keps-
niui išsikepti, yra stalai. 

Tad geros vasaros dienos.

Silver Lake ežeras.

Kenosha galite pasivažinėti tramva-
jumi.

St. George kapinėse (Kenosha) pa-
laidota daug lietuvių. Paminklas gy-
dytojui V. Balčiūnui.
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Atkelta iš 8 psl. kaip metaliniai.
Apžiūrėjome gana įvairius dirbinius,
įsigijome suvenyrų, grožėjomės sut-
varkyta dvaro aplinka, klausėmės
Šiaulių folkloro ansamblio ,,Margu-
lis” nuotaikingų dainų, šokių, liau-
dies žaidimų, dalyvavome linksmoje
vakaronėje. 

Pabuvojome Kryžių kalne, Jur-
gaičių kaime, prie Jurgaičių ir Do-
mantų piliakalnių. Tai archeologijos
paminklas, apipintas legendomis ir
padavimais, laikomas šventa vieta,
ne kartą niokotas, vėl atgimdavo.
1993 metais kalną aplankė Šventasis
Tėvas popiežius Jonas Paulius II. Iš
čia jis laimino Lietuvą ir visą Europą.
Lankėmės šalia kalno įsikūrusiame
vienuolyne, klausėmės apie vienuoly-
no įkūrimo istoriją.

Atvykome į Kuršėnus, kurie nuo
seno treji metai renkamas Respub-
likos puodžių karalius, kurių išrinkta
jau šeši. Pabuvojome Šiaulių rajono
savivaldybės etninės kultūros ir tra-
dicinių amatų centre, įsikūrusiame
senuose dvaro rūmuose. Šio dvaro is-
torija siekia 1564 m., kai prie Ventos
kūrėsi gyvenvietė ir buvo pastatyta
bažnyčia. Valdant Edvardui Ruževs-
kiui dvaras XIX a. viduryje dar labiau
suklestėjo. Šalia dvaro esantis parkas
užima 5 ha plotą. 

Apie švietimo veiklą etninės kul-
tūros ir tradicinių amatų centre pasa-
kojo jo tradicinių amatų direktorė Bi-
rutė Poškienė, kuri mus lydėjo po
Šiaulių rajoną. 2000-aisiais atidaryto
centro tikslas – krašto tradicijų, pa-
pročių, senovinių amatų išsaugojimas
ir perimamumas. Jame sukaupta 2,5
tūkstančio rodinių, kuriuos padova-
nojo tautodailininkai. Čia galima su-
sipažinti su amatais nuo seniausių
laikų iki šių dienų. Centras jungia 73
Šiaulių rajono tautodailininkus. Čia
galima patiems nusižiesti puodynę.

Pabuvojome medžio drožėjo Rai-
mundo Baškio gražiai sutvarkytoje
sodyboje, kur įkurtas Medinukų mu-
ziejus, grožėjomės įspūdingais droži-
niais. 2008 m. R. Baškys išrinktas
Kuršėnų miesto žmogum.

Kuršėnų moksleivių kūrybos na-
muose susitikome su pedagogais ir jų
ugdytiniais. Namuose, kuriems jau
20 metų, veikia 26 būreliai: pynimo,
keramikos, siuvimo, radijo, pradinio
modeliavimo, lėlių teatro studija ir
kt., juos lanko 300 vaikų. Tai laisva-
laikio organizavimo studija, sudaran-
ti sąlygas moksleivių saviraiškai vys-
tytis, padedanti atsiskleisti vaikų ga-
bumams ir ugdanti pažintinius inte-
resus. Jame veikia dienos užimtumo
grupė, kurią lanko neįgalūs vaikai.
Gamtininkų centre pamatėme jo gy-
ventojus – gyvūnus ir paukščius, ku-
rie gyvena ir patalpoje, ir lauke. 

Iš Kuršėnų važiavome Kurtuvė-
nus, miestelį, minimą nuo XVI a. Ja-
me yra istorijos (kapinės) ir archeolo-
gijos (piliakalnis, bažnyčia) pamink-
lai. Kurtuvėnai garsėja savo regioni-
niu parku, įeinančiu į landšaftinį
draustinį. Jie apsupti tvenkiniais ir
dirbtiniais ežerėliais. Parke buvo
dvaro sodyba, kuri nėra atstatyta. Pa-
vaikščiojome po atstatytą rūmų teat-
rą, pabuvojome svirne, kuris atstaty-
tas nenaudojant vinių. Tai trijų aukš-
tų pastatas, kuriame viena patalpa
buvo skirta prieskoniams, 2-ajame
aukšte organizuojamos įvairios paro-
dos, o 3-iasis aukštas skirtas koncer-
tams. Apžiūrėjome Šv. Jokūbo bažny-
čią, lankėmės jo rūsiuose, klausėmės
parko darbuotojo pasakojimo apie
miestelį ir jo istoriją. 

Nepastebimai greitai prabėgo
trys seminaro dienos. Kurtuvėnų et-
nografijos muziejaus salėje įvyko se-
minaro apibendrinimas. Dėkojome
TMID’ui  ir Mažosios Lietuvos fon-
dui, skyrusiems lėšas, dėkojome Mo-
kytojų asociacijos pirmininkui  Bart-
nikui ir dėstytojai Druseikaitei už se-
minarą. Nuoširdų ačiū tariame Šiau-
lių miesto ir rajono darbuotojams,
tautodailininkams, saviveiklinin-
kams, visiems, prisidėjusiems prie šio
renginio. Dėkojame už galimybę pa-
matyti įžymias Šiaulių krašto vietas,
patirti naujų įspūdžių, praplėsti aki-
ratį. 

Lankėmės Šiaulių krašte
M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

Vienuolyne prie Kryžių kalno.  Jono Glinskio nuotraukos

Grožio konkursai 
nepriklausomoje Lietuvoje

Pirmoje nepriklausomoje Lietu-
voje žinomi du bandymai išrinkti gra-
žiausią lietuvaitę. Taip pat buvo ren-
giami įvairių draugijų, organizacijų
(šaulių, „Jaunosios Lietuvos”), Lie-
tuvoje gyvenusių kitataučių, dau-
giausia žydų, vietiniai (Kauno) ir vi-
sos Lietuvos grožio konkursai, vieti-
niai Misis (ponių) konkursai, vaikų
grožio konkursai, taip pat gražiausių
akių, gražiausių kojų, dailiausių
paplūdimio kostiumų ir kiti konkur-
sai.

Pirmas bandymas išrinkti gra-
žiausią lietuvaitę nebuvo susietas su
atstovavimu tarptautiniuose grožio
konkursuose. Jo tikslas, pasak orga-
nizatorių, buvo surasti lietuvišką mo-
ters grožį, buvo pabrėžiamas jo tau-
tiškumas. Misės turėjo būti renka-
mos iš atsiųstų fotografijų, kuriose
jos privalėjo būti apsirengusios tau-
tiniais kostiumais. Apie pasirodymą
su maudymosi kostiumėliais ar kokį
nors erotiškumą ir kalbos negalėjo
būti, gal todėl konkursas nesusilaukė
kritikos, nors ir nebuvo sutiktas
palankiai. Niekam neužkliuvo net ir
reikalavimas nurodyti adresą, vardą,
pavardę, luomą ir kilmę bei pasiža-
dėjimas, jog gražuolių vardai, pavar-
dės bus paskelbti spaudoj, o „Kri-
vulės” žurnale bus įdėti jų atvaizdai.
Konkurse galėjo dalyvauti visos lietu-
vaitės nuo 18 m. amžiaus, o laimėtoja
turėjo būti išrinkta Kaune konkurso
komiteto sprendimu. Laimėjusiai pir-
mąją premiją lietuvaitei kartu su
auksiniu rankiniu laikrodžiu turėjo
atitekti garbė pozuoti piešiant kuni-
gaikštienės Birutės paveikslą Karo
muziejaus parodai (antroji gražuolė
turėjo gauti gintaro karolius, trečioji
– tik grožio konkurso komiteto pri-
pažinimą).

Konkursas neįvyko, ko gero, dėl
pačių organizatorių kaltės: bijodami
nepalankios visuomenės reakcijos
organizatoriai beveik nereklamavo
konkurso, apie jį paskelbta tik 1925

m. pirmame konkursą organizavusio
,,Krivulės” žurnalo numeryje, o taip
pat po vieną skelbimą laikraštyje
,,Lietuva” ir žurnale ,,Lietuvos ūki-
ninkas”, ,,Krivulėje” nebuvo spausdi-
namos ir žadėtos gražuolių nuotrau-
kos.

Iš ,,Krivulės” sumanymą sureng-
ti Lietuvos Miss rinkimus perėmė
žurnalas ,,Naujas žodis”. Neabejotina
iniciatyva tiek ruošiant dirvą grožio
konkursui, tiek jį organizuojant prik-
lauso ,,Naujo žodžio” redaktoriui
Justui Paleckiui. Žurnale buvo infor-
muojama apie grožio konkursus
Europoje ir pasaulyje, taip pat kai-
myninėse šalyse. 1927 m. rašoma,
kad žurnalo ,,Jauna Nedelia” suorga-
nizuotame Latvijos grožio konkurse
laimėjo lietuvaitė iš Panemunėlio,
gyvenanti Latvijoje, tiesa, nenurodo-
mas nei jos vardas, nei pavardė, tik
įdėta jos fotografija. 

Tokia pat slapta informacija gau-
bia ir gražiausių kojų konkursą, su-
rengtą Kaune, Tilmanso salėje, 1928
m. Nuotraukoje matyti tik gana kuk-
liai apnuogintos kažkokios panelės N.
premijuotos kojos ir daugiau nepatei-
kiama jokios informacijos (,,Bangos”
laikraštyje nurodyta, kad ta gra-
žiausių kojų konkurso nugalėtoja yra
22 m. meno mokyklos III kurso mo-
kinė N. Luščinaitė, bet šios informa-
cijos paskleidimas nebuvo suderintas
su konkurso organizatoriais).

Sutrumpinta

Straipsnio ir retro galerijos
autorius Alvydas Surblys 

Grazitumano.lt. 

1927 m. rašoma, kad žurnalo ,,Jau-
na Nedelia” suorganizuotame Latvi-
jos grožio konkurse laimėjo lietuvaitė
iš Panemunėlio, gyvenanti Latvijoje.
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�Skaitytojams pranešame, kad
redakcija liepos 3 d., penktadienį,  dėl
JAV Nepriklausomybės dienos ne dirbs.

�Daliai Jaunimo centro lanky to-
jų išvykus į Lietuvą kavinė neveiks
visą liepos mėnesį.  Kavinė vėl pradės
dirbti rugpjūčio 9 d.

�Kviečiame į popietę Bočių menė-
je, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Lie pos 1 d., trečiadienį 1 val. p. p. žiū rė -
sime filmą ,,Senos dainos – geros dai -
nos”. Nuotaikingoje popietėje dalyvaus
Aldona Vaitienė. Ji pasidalins min timis
tema ,,Žvilgsnis į pozityvų gyve nimą”.
Vaišinsimės kava ir saldumynais. JAV
LB Le monto Socialinių reikalų skyrius.

�,,Seklyčioje”, 2711 W. 71st. St.,
Chicago, lie pos 1 d., trečia die nį, tra di -
cinių po pie čių metu 2 val. p. p. vyks
naujos kartos antioksiduojančių sulčių,
pagamintų iš 18 rūšių vaisių ir acai uo -
gų, augančių Amazonės miškuose, pris-
tatymas. Įrodyta, kad žmonėms, naudo-
jatiems šias sultis, pagerėja savijauta.
Po programos pasivai šinsite skaniu
,,Seklyčios” maistu. Visi kviečiami.
Tel. pasiteiravimui: 773-476-2655.

��JAV LB Cicero apylinkės lie -
tuviai švęs Lietuvos tūkstantmetį
sekmadienį, liepos 5 d. Rinksimės
12:50 val. p.p. prie lietuviško kry-
žiaus šalia Šv. Antano bažnyčios (1501
S. 50 Ave., Chicago).  1 val. p.p. kartu
su lie tu viais visame pasaulyje giedo-
sime Lie tuvos himną ir trumpai švę-
sime su kaktį. Esant lietingam orui
rink simės į lietuvių ,,kavutės” kam-
barį mokyklos pastate. Prie bažny-
čios plevėsuos Lietuvos vėliava.  Visi
lietuviai kvie čia mi prisijun g ti.

�Lie pos 15 d., trečia die nį, tra di -
cinių po pie čių metu ,,Seklyčioje”
(2711 W. 71st. St., Chicago)  2 val. p.
p. lankysis kun. Valdas Aušra – LB
Socialinio skyriaus viceprezidentas ir
,,Paguodos telefono” steigėjas. Sve -
čias papasakos apie naujai įsteigtą

Psi chologinės ir dvasinės pagalbos
drau giją. Po programos pasivai šinsite
skaniu ,,Seklyčios” maistu. Visi
kviečiami. Tel. pasiteiravimui: 773-
476-2655.

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

��Fotoalbumo ,,Lietu vių kultūri-
nis paveldas Amerikoje” sutiktuvės
liepos 7 d. 5 val. p. p. (Lietuvos laiku)
vyks Lie tuvos nacionaliniame muzie-
juje, Arse nalo g. 3, Vilnius. 

��Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo seserys (600 Liberty
Highway, Putnam, CT 06260-2503,
tel. 860-928-7955) ir Rytinio pakraš-
čio rėmėjų valdyba praneša, kad Lie -
tuvių susiartinimo šventė – gegužinė
bus sekmadienį, liepos 26 d. seselių
sodyboje. Dieną pradėsime šv. Mišio -
mis, kurias koncelebruos vienuolyno
kapelionas kun. Arvydas Žygas ir sve-
čiai kunigai. Išban dy sime savo laimę
dovanų loterijoje; pa sigrožėsime jau-
nimo stovyklos pasi rodymu; galėsime
įsigyti meno kūri nių, skanėstų ir
lietuviškos duonos, pa sivaišinti sese-
lių ir rėmėjų paruoštais valgiais bei
susitikti su savo pa žįstamais.  

��Kviečiame susirinkti High Park,
Toronte (Kanada) sekmadienį, liepos
5 d., 1:30 val. p. p. (vietos laiku) prie
klevo lapo  gėlyno (į pietus nuo resto -
ra no). 1000-mečio Odisėjos sutiktu-
vių proga giedosime Lietuvos himną
su viso pasaulio lietuviais.

��Liepą Nacio na linis muziejus
Lie tuvos Didžiosios Kunigaikštystės
valdovų rūmai kartu su Lietuvos dai -
lės muziejumi atidarys tris pa rodas:
„Lie tuva senuosiuose istorijos šalti -
niuo se”, „Vavelis Vilniuje. Nuo Jogai -
laičių iki Respublikos pa baigos” (ren -
gėjas Krokuvos Vavelio karališkoji
pilis) ir „Baltų menas”. Parodų ati -
darymas visuomenei numatytas lie -
pos 5 d. 5 val. p. p. Informacija tei -
kiama tel.: 262-0007, 212-7476, mo -
bil. 8-614-47418 (Liu ci ja Armonaitė),
arba elektroniniu paštu: ekskursi-
jos@valdovurumai.lt ir info@val-
dovurumai.lt. Taip pat kviečiame ap-
silankyti Valdovų rūmų tinklalapyje:
www.valdovurumai.lt.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

IŠ ARTI IR TOLI...

Visi kviečiami dalyvauti 
šv. Mišiose, skirtose užsienio lietuviams

š. m. liepos 5 d., sekmadienį, 12.30 val. p. p. (Lietuvos laiku)
Vilniaus arkikatedroje

(Šv. Mišios bus transliuojamos per Lietuvos radiją)
ir

Didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
Žemaičių Kalvarijoje, Žemaitijoje

š. m. liepos 5 d., sekmadienį, 12 val.p. p. (suma)
Po sumos vyks iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalną.

Daugiau informacijos: www.zemaiciukalvarija.lt

Norintys pasveikinti ,,Draugo” dienraštį jo 100-mečio proga (laikraštis
pradėtas leisti 1909 m. liepos 12 d.), savo sveikinimus siųskite adresu:
,,Draugas”, 4545 W 63rd Street, Chicago, IL 60629 (pažymėkite ,,Sveikini-
mas Draugui”) arba el. paštu adresu: dalia.cidzikaite@gmail.com 

Jūsų sveikinimai bus nemokamai išspausdinti š. m. liepos 11 d., šeštadie-
nį, – dieną prieš dienraščio gimtadienį.                                     Redakcija

„Draugo” istorinės knygos sutiktuvės Vilniuje
vyks liepos 9 d. 6 val. v. 

(Lietuvos laiku) Na cionalinėje dailės galerijoje, 
Konstitucijos pr. 22, LT-08105, Vilnius.

Rašykite mums apie šventinius renginius
Nemažas bū rys Amerikos lietu-

vių ruošiasi dalyvauti šventiniuose
ren giniuose Lietuvoje. Redak cijai
įdo mu būtų išgirsti skaitytojų įspū -
džius. Gal kas ,,pa gaus” gražią šven-
tės akimirką, kai kam nutiks įdomus
nuotykis, aplankysite dar ne matytą
Lietuvos kampelį, o gal su si pažinsite
su lietuviais iš kitų pasaulio šalių? 

Jūsų laiškus, žinutes, nuot rau-
kas iš Lietuvos var do tūkstantme čio
paminėjimo ren gi nių spausdinsime
,,Šventės galerijoje”.  

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

Rašykite vyr. redaktorei Daliai
Cidzikaitei el. pašto adresu: 

dalia. cidzikaitė@gmail.com;  
redaktorei Laimai Apanavičienei

ad re su: laimaa@hotmail.com
arba siųs kite: ,,Draugas”, ,,Šven-

tės galerija”, 4545 W. 63rd St., Chi-
cago, IL 60629.

Redakcija

Šiemet į Wisconsin universitete,  Madison vykstančius intensyvius BALSSI
(Baltic Studies Summer Ins ti tute) vasaros kalbų kursus atvyko 14 dalyvių, iš jų
net 7 pasirinko lietuvių kalbą. 

Madison –Vilnius Sister Cities nariai BALSSI organizatoriams, dės ty to jams
ir studentams suruošė jaukią susipažinimo vakaronę po atviru dangumi,
pakvietę vakaro dalyvius pasivaišinti tradiciniais lietuviškais patiekalais.

Viena iš vakaronės organizatorių Milda Aksamitauskas ragauja naminės
giros.                                                            Daivos Litvinskaitės nuotr.

,,Draugo” knygynèlyje

,,Tikėjimo ir netikėjimo sąlytis šiandien”
Profesorius kun. Antanas Paš -

kus buvo nepaprastai plataus inte -
lekto asmenybė. Jo parašytos knygos
apžvelgia giliausias psicho logijos ir
fi losofijos problemas, nag ri nėja socia -
linius–moralinius klausi mus. Skaity -
tojų dėmesį jis nukreipia į dabartinių
laikų dvasinių neramu mų pasireiš -
kimus, skatina susi mąs tyti apie
prob lemų kryptis ir prie žastis. Ir
nuostabu: visada suranda problemų
sprendimą.

Labiausiai A. Paškus buvo susi -
rūpinęs tikinčiųjų krikščionių padėti-
mi šiandieniame, priešiškame tikė ji -
mui pasaulyje. Jis tiesiog degė troš -
kimu pataisyti, atnaujinti tą pa saulį.

,,Draugo” knygynėlyje esanti jo
kny ga ,,Tikėjimo ir netikėjimo sąlytis
šiandien”, nors ir išleista 1998 me -
tais, ak tuali ir šiandien. 

Knygos kaina  — 8 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 10.25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Per siun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.

Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.


