
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

KETVIRTADIENIS – THURSDAY, LIEPOS – JULY 2, 2009 • Vol. C Nr. 125 Kaina 75 c.

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.45 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Telkiniuose. Didelė šven-
tė Roslyn, WA. Los
Angeles lietuviai šventė
kun. Karanausko jubiliejų
(p. 2)
•A. Kubilius: Lengviau
atsikvėpsime negreitai (p.
3, 9)
• Laikai keičiasi, laikas
keistis ir LB (p. 4)
•Kai rožinis pakvimpa
rožių žiedais (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Šeimininkės patarimai
(p. 8)
•Atsiminimai (46) (p. 9)
•Čikagoje paminėta Ge-
dulo ir vilties diena (p. 10)

Prelatas Putrimas apdovanotas
,,Lietuvos tùkstantmeçio žvaigžde”

Skirtas pirmasis milijardas Lietuvos mokslui

Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas įteikė ,,Lietuvos tūkstantmečio
žvaigždę” prelatui Edmundui Putrimui. Eltos nuotr.

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA) –
Dviejų dienų Pasaulio lietuvių eko-
nomikos forumas (PLEF), Vilniuje,
Prezidentūroje, prasidedantis liepos
2 d., siųs ,,Gedimino laiškus” pa-
sauliui, kad Lietuva – palanki inves-
ticijoms šalis ir laukia su verslo idė-

jomis atvykstančių tautiečių, litvakų
bei kitų galimų investuotojų. Taip
vieną iš pagrindinių PLEF tikslų
įvardija užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas.

Iki Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo, pasak jo, pagrindinė pa-
saulio lietuvių misija buvo laisvė, o
dabar, kai Lietuva jau yra NATO ir
Europos Sąjungos (ES) narė, ja tapo
pelnas ir sėkmė. Atkurti Lietuvos
ekonomiką, ministro nuomone, gali
padėti sutelkti viso pasaulio tautiečių
talentai.

,,Mes visi turime didžiuotis tuo,
kokį turtą turime ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienyje, o šis susitikimas –
nauja mūsų misija, kuri padės
suvienyti visus lietuvius. O kad tą
misiją galėtume realizuoti, reikia su-
burti mūsų talentus, nesvarbu, kad ir
kur jie būtų. Mes turime tarpusavyje
bendrauti, bet tam reikalingos idėjos
ir ryšiai”, – teigė V. Ušackas.

Jis priminė, kad jau turime dau-
gybę verslo vieversių, kurie vėliau ta-

po žvaigždėmis. Pirmoji užsienio lie-
tuvių investicijų kregždė buvo į Lie-
tuvą atvykęs daktaras Juozas Ka-
zickas, kuris įsteigė ,,Omnitel” ben-
drovę, juo pasekė kiti.

Ūkio ministras Dainius Kreivys
kalbėjo, kad Lietuva kviečia po
pasaulį išsibarsčiusius žymius savo
tautiečius susiburti ir savo žiniomis,
tarptautine patirtimi, investicijomis
bei lietuviško eksporto skatinimu
padėti gaivinti šalies ekonomiką. Da-
lis tokių tautiečių, ypač jaunimo, bai-
gusio mokslus užsienyje, pastaruoju
metu sugrįžta į Lietuvą ir jau užima
atsakingas pareigas įvairiose ministe-
rijose, dirba Vyriausybėje, taip pat
steigia savo verslą.

PLEF, ministro žodžiais, gražiai
įsilieja į svarbius kultūrinius rengi-
nius – Lietuvos vardo tūkstantmečio
paminėjimo ir Vilniaus – Europos
kultūros sostinės. PLEF organi-
zatorius – Tarptautiniai prekybos rū-
mai ICC Lietuva, renginį globoja
prezidentas Valdas Adamkus.

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA) – Lie-
tuvos mokslui iš Europos Sąjungos
(ES) struktūrinių fondų skirtas
pirmasis 1 mlrd. litų. Jau šiemet bus
pasirašomos mokslo slėnių projektų
sutartys ir išmokamas avansas pro-
jektams.

Kaip trečiadienį spaudos konfe-
rencijoje Švietimo ir mokslo ministe-
rijoje (ŠMM) sakė viceministrė Nerija

Putinaitė, ES struktūrinė parama
skirta 14 slėnių projektų ir 10 nacio-
nalinių kompleksinių programų.

Didžiąją dalį visų programų lėšų
mokslui numatoma sutelkti ketu-
rioms sritims plėtoti: gamtos išteklių
ir žemės ūkio, biomedicinos ir bio-
technologijos, medžiagų mokslo, fi-
zikinių ir cheminių technologijų, inži-
nerijos ir informacinių technologijų.

Švietimo ir mokslo ministro
Gintaro Steponavičiaus teigimu, ES
struktūrinė parama yra svarbus žin-
gsnis, nukreiptas į realius sprendi-
mus, kad mokslo slėniai pradėtų savo
veiklą. Pasak jo, pirmieji pinigai bus
panaudoti infrastruktūrai, pastatams
ir įrangai įsigyti.

G. Steponavičius išreiškė viltį,
kad mokslo slėniai bus paspirtis

jaunajai mokslininkų kartai aktyviai
dalyvauti moksliniame darbe. Pasak
ministro, projektų lėšos ,,nenuguls
kažkur”, o bus investuojama į atviras
prieigas, aprūpintas pažangiausia,
moderniausia įranga bei aparatūra.
Be to, Slėnių valdymo taryba, su-
daryta iš valstybės pareigūnų ir ver-
slo atstovų, prižiūrės, kaip efektyviai
yra panaudojamos gautos lėšos.

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA) – Už
lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių
bendruomenių užsienyje telkimą
prelatas Edmundas Putrimas apdo-
vanotas ,,Lietuvos tūkstantmečio
žvaigžde”. Apdovanojimą trečiadienį
įteikė užsienio reikalų ministras
Vygaudas Ušackas.

,,Esame dėkingi, kad jau daugelį
metų rūpinatės lietuvių sielovada
įvairiuose pasaulio kraštuose. Lietu-
viams, gyvenantiems užsienyje, Jūs
esate tikras dvasingumo ambasado-
rius, misionierius, skleidžiantis ti-
kėjimą ir tautiškumą”, – sakė minis-
tras. Prelatą E. Putrimą rūpintis už-
sienio lietuvių sielovada 2003 metais
paskyrė Lietuvos Vyskupų Konfe-
rencija. Prelatas rūpinasi po visą pa-
saulį pasklidusiems lietuviams, lie-
tuviškų bažnyčių išsaugojimu.

E. Putrimas gimė 1959 metais
Toronte, Kanadoje. 1980 metais įs-
tojo į Šv. Kazimiero kolegiją Romoje,
o 1985 metais popiežiaus Jono Pau-
liaus II buvo įšventintas kunigu.

Ūkio ministras Dainius Kreivys
Vlado Kopūsto (ELTA) nuotr.
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Lietuvos vardo tūkstantmečio
proga Užsienio reikalų ministerijos
garbės ženklas ,,Lietuvos tūkstant-
mečio žvaigždė” įsteigtas 2007 me-
tais Lietuvos valstybei ir jos užsienio
politikai nusipelniusiems asmenims

pagerbti. Garbės ženklu ,,Lietuvos
tūkstantmečio žvaigždė” yra apdova-
nojami Lietuvos ir užsienio valstybių
piliečiai už ypatingus nuopelnus gar-
sinant Lietuvos vardą.

Pasaulio lietuviû ekonomikos forumas
siûs ,,Gedimino laiškus”
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Redakcijos žodis

Neseniai politikos savaitraš-
čio ,,Atgimimas” kalbinta Geor-
gia Gwinnett College politikos
mokslus dėstanti Dovilė Budrytė
ragina lietuvius ne statyti gyny-
bines sienas, bet dėti daugiau
pastangų siekiant, kad pasaulis
geriau suvoktų Lietuvos ir jos
gyventojų patirtį, dabartinę jų
savijautą. Tokiu bandymu drąsiai
galima pavadinti lapkričio mė-
nesį Londono Viktorijos ir Al-
berto muziejuje įvyksiančios
Lietuvos išsivadavimo iš SSRS
plakatų parodos atidarymą.
Pradžią politinių plakatų rinki-
niui davė muziejaus kuratorė
Margaret Timmers, kuri po Bal-
tijos šalis ir Vidurio Europą va-
žinėjo iš karto po Berlyno sienos
nuvertimo ir šviežiai sukurtus
plakatus gaudavo iš dailininkų
rankų arba tiesiog gatvėje. Šiuo
metu rinkinį sudaro 250 plakatų,
30 iš jų – sukurta Lietuvoje.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Didelė šventė, kuri švelniai glosto visų mūsų širdis
EDVARDAS ŠULAITIS

Tie mūsų tautiečiai, kurie birže-
lio 13 d. nepatingėjo atvykti į lietuvių
šventę „Lithuanian Heritage Day”
Roslyn miestelyje Washington valsti-
joje, dar ir šiandien negali atsistebėti
ten patirtais įspūdžiais.

Kuboje gimęs trečiosios kartos
lietuvis Vilius Žalpys (apie jį rašyta
anksčiau) atliko milžinišką, daugelį
metų užtrukusį darbą, prikeldamas
atminimą apie senuosius išeivijos
lietuvius, jau besiilsinčiuose kapi-
nėse.

Šio vyro žygiai daug prisidėjo
prie senosios išeivijos, į JAV atvyku-
sios prieš šimtmetį ar seniau, pris-
tatymo šių dienų lietuviams. Tie
mūsų tautiečiai, kurie į JAV atvyko
prieš 100 ar daugiau metų ir prik-
lausė seniausiai lietuvių organizacijai
pasaulyje – Susivienijimui lietuvių
Amerikoje (SLA) bei kitiems to meto
lietuvių junginiams (jie, išskyrus
SLA, jau neegzistuoja), buvo pamiršti
ir tik V. Žalpio dėka vėl iš naujo
atgimė.

Apie šias iškilmes pagarbiai rašė
ir vietinė amerikiečių spauda, (vienas
tokių Ellensburg, WA leidžiamas
laikraštis „Daily Record News”, ku-
riame išsamiai ir vaizdingai aprašo-

mas šis renginys.
Čia norime pacituoti Seattle, WA

gyvenančios mūsų tautietės, visuo-
menės veikėjos Inos Bertulytės-Bray
neseniai rašyto laiško ištrauką, kuri
puikiai nušviečia V. Žalpio veiklą ir
birželio 13 d. renginį Roslyn, WA.

Iškilmių dalyvės įspūdžiai

,,Vilius Žalpys padarė stebuklą:
buvo 100 metų jubiliejus lietuvių
angliakasių kapinių Roslyn miestely,
mūsų Cascade kalnuose. Suvažiavo-
me iš visų galų pažiūrėti, kur mūsų
senieji imigrantai ilsisi, pagerbti
miestuką, na, ir pasilinksminti. Net
ambasadorius A. Brūzga su žmona
ten buvo atvykę. Portland ir Seattle
lietuviai (šokių grupės, chorai, muzi-
kantai) pridėjo tikros lietuviškos
spalvos tai visai dienai. Vakare –
nuostabi lietuviška vakarienė. Ir Vi-
liaus pristatymas palikuonių. Kiek jų
istorijų iš senų senų laikų bei nuo-
traukų, palydimų dainų, kažkada
dainuotų Pennsylvania lietuvių ang-
liakasių”.

Tokioje šventėje, kaip teigia I.
Bertulyė-Bray, savo gyvenime dar ne-
buvo dalyvavusi. ,,Tikrai iškėlėm lie-
tuvių vardą ten, anglių kasyklų kam-
pe, kas mus tikrai pririšo prie to

kampuko. Manau, dažnai grįšime ir
vėl Vėlinėms ten važiuosime gėlių ir
žvakių pastatyti, lietuvišką tradiciją
palaikyti. Manau, tai taps tradicija ir
tarp mūsų.

O kiek Vilius yra pasiekęs, tai
net sunku aprašyti. Du paminklai su
lietuvių vardais, taisyklingais var-
dais, o ne būtinai tokiais, kokie jie
yra ant antkapių, tų žmonių, kurie
čia yra palaidoti ir kituose anglia-
kasių miestukuose. Kapinaitės sut-
varkytos – nauja tvora, nauji ant-
kapiai. Lietuviai iš Portland ir iš
Seattle vyko ir dirbo. Dabar Vilius
rašo knygą apie tuos senus lietuvius.
Koks tai nuostabus palikimas, lietu-
vių istorijos Amerikoje praturtini-
mas”.

Tai yra autentiški šių iškilmių
dalyvės žodžiai, kurie tikrai švelniai
glosto mūsų širdis, matant, kad atsi-
rado žmogus, kuris su savo talkinin-
kais daug pasitarnavo visų lietuvių
labui.

O pats V. Žalpys su šeima (jo
žmona yra iš Lietuvos) tuoj po šven-
tės išvyko į Lietuvą (per Ispaniją, nes
iš ten kilusi jo mama), nes nori daly-
vauti Lietuvoje rengiamose iškilmėse
ir daugiau papasakoti apie savo didelį
projektą Amerikoje.

LOS ANGELES, CA

Šventėme kun. Tomo Karanausko jubiliejų
REGINA GASPARONIENÈ

Šių metų gegužės 24 d., sekma-
dienį, buvo pagerbtas Los Angeles Šv.
Kazimiero parapijos administrato-
rius kun. Tomas Karanauskas dešim-
ties kunigystės metų proga. Pasipuo-
šęs iškilmingais dvasiškio rūbais,
kun. Tomas pasakė jautrų pamokslą,
pasiguodęs klausytojams savo sunkia
vaikyste Šiauliuose, papasakojęs apie
sovietų valdžios represijas religingai
jo šeimai. Tėvas mirė, kai Tomas bu-
vo visai mažas. Dalis šeimos senelių
buvo Sibiro tremtiniai. Didelę įtaką
jo gyvenime padarė dėdė kunigas. To-
mas, baigęs gimnaziją, įstojo į medici-
nos institutą-mokyklą, dirbo nakti-
mis ligoninėse kaip psichologas, kad
kaip nors galėtų studijuoti toliau. Bet
po poros metų studijų jo pašaukimas
tapti dvasiškiu sustiprėjo. Motinos
patariamas, jog tai jo būsimas gyve-
nimas, kun. Tomas pajuto dar stip-
resnį norą tapti žmonių sielų vado-
vu. Jis įstoja į kunigų seminariją, iš
kurios buvo pasiųstas studijoms į Ro-
mą. Baigęs mokslus Romoje, Tomas
grįžta į Lietuvą ir keletą metų dirba
keliose parapijose. Už veiklą suke-
liant lėšų neturtingų pacientų diabe-
tui gydyti kun. Tomas buvo paskelb-
tas Lietuvos Metų žmogumi.

Aukštesnės Lietuvos dvasininki-
jos buvo pasiųstas į Čikagą, po to dir-
bo Putnam, iš kur po poros metų pa-
skiriamas Los Angeles Šv. Kazimiero
parapijos vikaru. Kun. Stanislovui
Anužiui sugrįžus į Lietuvą, jis tampa
šios parapijos administratoriumi.
Sunkios pareigos sustiprino kun. To-
mą. Mes, parapijiečiai, matėme, kaip
gražiai ir jis darniai su parapijos ko-
mitetu paruošė ir vedė Šiluvos Mari-
jos 400 metų jubiliejų LA Angelų ka-
ralienės katedroje. Tokią šventę su-

ruošti ir ją įvykdyti galėjo tik labai
stiprus vadovas. Jo pastangų ir opti-
mizmo dėka buvo suremontuota ir iš-
puošta mūsų šventovė, kuriai jau se-
niai reikėjo padailinimo, išgrąžintos
ir techniškai patobulintos pagalbinės
bažnyčios patalpos, atnaujinta ir pa-
puošta išorinė aplinka; kaip niekada
sutvarkytos klebonijos patalpos; dar
ir dabar tebetvarkomas lietuvių vi-
suomenės centras – parapijos salės.
Kun. Tomas nesibaido jokio darbo:
jis pats, vilkėdamas darbinius rūbus,
vadovauja ir dirba su statybininkais.

Kun. Karanauskas gražiai suta-
ria su aplink mūsų parapiją gyvenan-

čiais kitų tautų tikinčiaisiais. Jo pas-
tangų dėka mūsų lietuvių parapija ir
bažnyčia tapo plačiai žinoma tarp
Los Angeles tikinčiųjų ir dvasiškijos
bei jos vyriausybės.

Na, o grįžtant prie sekmadienio,
gegužės 24 dieną įvykusio kun. Tomo
pagerbimo, parapijos salėje susirin-
kus daugybei žmonių, jį pasveikino
Lietuvos Respublikos generalinis
konsulas Vytautas Čekanauskas, ne-
mažas būrys organizacijų vadovų bei
pavieniai asmenys. Visi linkėjo jam
gerų, darbingų metų, ilgai dirbti čia,
mūsų Los Angeles Šv. Kazimiero lie-
tuvių parapijoje.

Kun. Tomas Karanauskas su parapijos komiteto nariais Juozu Pupiu ir Jūrate
Venckiene.
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Kirkilo pėdsakais
KÊSTUTIS GIRNIUS

Metų pradžioje Vyriausybė tvirtino, kad šįmet šalies bendrasis
vidaus produktas smuks 4-5 proc., kovo mėnesį Finansų minis-
terija prognozavo 10,5 proc. nuosmukį, o dabar jau – 18,2 pro-

cento. Taigi per pusmetį numatytas ūkio nuosmukis padidėjo beveik 4
kartus, kokiais 350-400 procentų.

Tokios klaidingos ūkio vystymosi prognozės turėtų skatinti Vyriau-
sybę pamąstyti apie savo ūkio politiką. Kitų kraštų vyriausybės ir tarp-
tautinės institucijos irgi perdėm optimistiškai vertino pasaulio ūkio eigą,
nenumatė recesijos apimties, bet reta jų klydo taip smarkiai. Manytum,
jog Vyriausybė privalėtų pagalvoti, kad jos krizės įveikimo planas galbūt
yra kontrproduktyvus, gal prisidėjo prie nenumatytai didelio ūkio nuos-
mukio, ribodamas vartojimą ir investicijas.

Finansų ministro Algirdo Šemetos nekamuoja abejonės. Balandžio
mėnesį jis kukliai pareiškė galintis vertinti savo darbą aštuonetu. Nese-
niai pasakė, kad „po tų darbų, kuriuos nuveikėme Lietuvoje per pastarąjį
pusmetį, man jau niekas nėra baisu”. Kaip dabar dažnai sakoma, minis-
tras praleido puikią progą patylėti. Jei 18 proc. ūkio smukimas laikomas
dideliu laimėjimu, sunku įsivaizduoti, kas yra nesėkmė.

Nuo pat pirmų premjeravimo dienų Andrius Kubilius pabrėžtinai
tvirtino, jog taupymo ir fiskalinės drausmės programai nėra jokių alter-
natyvų. Vienu požiūriu tai tiesa, kitu – ne.

Neginčytina, kad Gedimino Kirkilo išlaidavimas pastūmėjo valstybę
prie bankroto ribos ir kad A. Kubiliaus Vyriausybė turėjo griežtai taupyti
bei iš esmės mažinti išlaidas. Europos Komisija ir Tarptautinis valiutos
fondas teigiamai vertina Vyriausybės veiksmus.

Tačiau netikslu sakyti, kad Vyriausybė negalėjo kitaip elgtis. Buvo
tūkstančiai alternatyvų. Ji galėjo selektyviai didinti pridėtinės vertės mo-
kestį, išlaikydama kai kurias lengvatas, įvesti naujus mokesčius, kitokiais
procentais didinti akcizus arba jų visai nedidinti. Vyriausybė galėjo nuro-
dyti vienoms ministerijoms atleisti didesnį nuošimtį tarnautojų, kitoms –
mažesnį. Valstybės sektoriaus tarnautojų bazinis atlyginimas jau buvo
mažinamas nuo 490 iki 475 litų. Dabar siūloma mažinti nuo 475 iki 430
litų. Kodėl iki 430, o ne iki 440? Kodėl visiems lygiai, o ne smarkiau ap-
karpyti ministrų, jų pavaduotojų, departamentų direktorių atlyginimus?
Jei pensijos bus mažinamos, tada irgi atsiras įvairiausių variantų.

Neseniai A. Kubilius teisingai nurodė, kad reikės imtis skausmingų
priemonių, nes, neliečiant esminių išlaidų ir pajamų dalies, mažai ko ga-
lima pasiekti. Po „naktinių sesijų” klaidų, dar labiau – po sausio 16-osios
riaušių prie Seimo Vyriausybė lyg ir įsisąmonino, kad reikia kalbėtis su
žmonėmis, daryti sprendimus pasitarus su visuomene, o ne tartis tada,
kai jau priimtas konkretus planas. Tačiau ji greitai užmiršo, ką išmoko.
Jau gegužės mėnesį A. Šemeta, klausiamas dėl pensijų ir socialinių iš-
mokų mažinimo, pasakė: „Šiandien nenoriu spekuliuoti. Ir apskritai apie
sprendimus reikia kalbėti tada, kai jie yra parengti. Leiskite mums pa-
rengti sprendimus, su jais supažindinsime visus tada, kai jie bus pa-
rengti.”

Suprantu, kad dažnai Vyriausybės dialogas su visuomene nėra vaisin-
gas. Dalyviai išdėsto savo išankstines nuostatas, vieni kitų nesiklauso,
paskui piktinasi, kai jų pasiūlymai lieka nepriimti. Bet Vyriausybė, kuri
laiko dialogą su visuomene žmonių „supažindinimu” su jau priimtais
sprendimais, tyčiojasi iš savo rinkėjų. Šitokia nuostata primena okupaci-
jos laikus, kai LKP parengdavo nutarimus, o Aukščiausioji Taryba kitą
dieną juos vienbalsiai ir be diskusijų patvirtindavo.

Nenoras tartis su visuomene nėra vienintelė Vyriausybės savybė, kuri
skatina piktintis. Pastaruoju metu Vyriausybė vienaip sako, o po kelių die-
nų daro kitaip. Dar birželio 16-ąją A. Kubilius primygtinai pabrėžė, kad
nelies jautrių sričių, tokių kaip motinystės išmokos. Pasak premjero, so-
cialinių, motinystės išmokų peržiūrėjimas nėra tabu, nes tai jau svars-
toma: „Norėčiau tikėti, kad šių sprendimų šiais ir kitais metais nereikės
priimti, tačiau nesu dėl to užtikrintas.” Kitą dieną paaiškėjo, kad jo žo-
džiai buvo nieko verti, nes Vyriausybė priėmė nutarimą mažinti tas išmo-
kas. Neįtikima, jog premjeras antradienį nežinojo, ką Vyriausybė trečia-
dienį svarstys ir kokius nutarimus priims.

Vyriausybė kasa sau duobę. Lig šiol ji padarė klaidų, kurių būtų ga-
lėjusi lengvai išvengti pasitarusi su visuomene. Verslo atstovai būtų pa-
aiškinę, kad nauja mokesčių sistema dabartinėmis sąlygomis sukurs ydin-
gą ratą, kuris privers bankrutuoti smulkias įmones darbui imlių paslaugų
sektoriuje. Daugelis būtų galėję nurodyti, jog dividendai nėra apmokesti-
nami „Sodros” mokesčiais.

Pomėgiu sakyti viena, o daryti kita Vyriausybė griauna savo patiki-
mumą, netenka žmonių paramos kaip tik tuo metu, kai ta parama tampa
itin svarbi. Premjeras paragino streikais ir bado akcijomis grasinančias
profsąjungas elgtis nuosaikiai ir nesukti susidūrimo keliu. Bet kodėl prof-
sąjungos turėtų pritarti jo raginimui, kai Vyriausybė nesiteikia su jomis
tartis?

Daugelis žmonių supranta, kad bus skaudžių sprendimų, ir atitin-
kamomis sąlygomis jiems pritartų. Bet ne tada, kai sprendimai primetami
iš viršaus ir be diskusijų. Kaip anksčiau, taip ir dabar, yra įvairiausių va-
riantų, kurie turėtų būti viešai svarstomi. Nukelta į 9 psl.

Premjeras Andrius Kubilius per-
spėja, kad Lietuvą prispaudusi eko-
nominė krizė baigsis tik po pusantrų
metų. Skausmingų valdžios sprendi-
mų veikiausiai sulauksime ne tik
artimiausiu metu, bet ir kitąmet, kai
valstybės biudžetą teks mažinti bent
4 mlrd. litų.

Išskirtinį interviu ,,Lietuvos ži-
nioms” davęs Vyriausybės vadovas A.
Kubilius pabrėžė, kad ekonominė val-
stybės padėtis yra įtempta ir tikėtis
greito atsigavimo nederėtų. Anot jo,
šiuo sudėtingu laikotarpiu svarbiau-
sia užtikrinti finansinį stabilumą.
Kad valstybė nebankrutuotų, turime
imtis priemonių biudžetui papildyti
ir jo išlaidoms sumažinti. Premjeras
neatmetė galimybės, kad dėl to teks
atsisakyti ketvirtadalio valdininkų
paslaugų, dešimtadaliu mažinti jų
atlyginimus, pensijas ir kitas socia-
lines išmokas.

Strateginis Vyriausybės tikslas –
iš krizės išeiti su euru. A. Kubilius
viliasi, kad bendrą Europos Sąjungos
valiutą galėsime įsivesti 2012 metais.
Apie lengvesnį gyvenimą, ekonomi-
kos augimą galėsime galvoti tik maž-
daug 2011-aisiais.

Pensijos mažės 10 proc.

– Vyriausybė siūlo 2 proc., iki
21 proc., didinti pridėtinės ver-
tės mokestį (PVM). Dėl to
brangtų dauguma prekių ir pas-
laugų, mažėtų vartojimas, įplau-
kos į ,,Sodrą”. Nuo šių metų
pradžios pakeltas PVM lauktų
rezultatų nedavė – pirmaisiais
mėnesiais surinkta tik kiek dau-
giau nei 80 proc. planuotų paja-
mų. Kodėl dabar tikimasi gero-
kai padidinti biudžeto įplaukas?

– Per pirmąjį šių metų pusmetį
dalis planuotų pajamų į biudžetą ne-
buvo surinkta ne dėl mokestinių
pakeitimų, o dėl didesnio, nei anks-
čiau manyta, ekonomikos nuosmu-
kio. Panaši padėtis susiklostė ir greti-
mose valstybėse. Nesurenkant supla-
nuotų pajamų, didėja biudžeto skylės.
Didžiosios Europos valstybės, JAV
gali sau leisti turėti 10 proc. ar dides-
nį biudžeto deficitą, nes jį finansuoja
skolindamosis. Metų pradžioje Lietu-
vos galimybės skolintis tarptautinėse
rinkose buvo labai ribotos, todėl vie-
nintelis mums likęs kelias buvo mažin-
ti biudžeto išlaidas ir didinti pajamas.

Šiuo metu reikalinga dar viena
biudžeto peržiūra. Kaip ją vykdyti –
didinti PVM, mažinti valstybinio sek-
toriaus darbuotojų atlyginimus, pen-
sijas ar motinystės išmokas – diskusi-
jų klausimas. Išlaikyti ,,protingą”
biudžeto deficitą būtina, kad mūsų
neištiktų ant bankroto ribos esančios
Latvijos likimas.

– Žinovai perspėja, kad mūsų
krašto laukia itin sunkus ruduo
ir pirmoji kitų metų pusė. Ko ga-
lime tikėtis: pensijų ir kitų socia-
linių išmokų mažinimo, biudžeto
apkarpymo, dar vieno mokesčių
didinimo, kreipimosi į Tarptau-
tinį valiutos fondą?

– Siekiant artimiausiais metais
įsivesti eurą, norint išlaikyti pasitikė-
jimą Lietuva tarptautinėse rinkose ir
svarbiose finansinėse institucijose,
kitąmet valstybės biudžetą reikėtų
mažinti 4–5 proc. – apie 4–4,5 mlrd.
litų. Kaip tai padaryti, stebuklingų
receptų neturime. Ateityje gali tekti
20 proc. mažinti biurokratų skaičių,
10 proc. apkarpyti valstybinio sekto-

riaus darbuotojų atlyginimus ir socia-
lines išmokas: pensijas, motinystės
išmokas, pašalpas.

Išeičių mažai

– Skundžiamasi, kad krizės
naštą valdžia bando perkelti
daugiausia ant paprastų žmonių
pečių. Pavyzdžiui, Seimas po pa-
teikimo pritarė motinystės pa-
šalpų mokėjimo tvarkos pakeiti-
mams, tačiau atmetė įstatymą,
kurį priėmus mažėtų politikų,
teisėjų, valdininkų atlyginimai.

– Manau, kad Seimas pasitaisys.
Vyriausybė pakoreguos atmestą įsta-
tymą ir grąžins jį svarstyti. Nepriimti
šio įstatymo būtų klaida, nes tada
reikėtų ieškoti kitų būdų taupyti. Dėl
to labiau spaustis turėtų mokytojai,
kultūros darbuotojai, pensininkai.

– Profsąjungų atstovai ketina
pradėti bado akciją. Kaip malšin-
site visuomenės nepasitenkini-
mą?

– Vyriausybė priėmė ir Seimui
įvairius sprendimus pateikė teigda-
ma, kad tai tik siūlymai, ir kviesdama
dėl jų diskutuoti. Į Vyriausybę dėl to
kviečiamės pasikalbėti profsąjungų
atstovus. Protestuoti prieš viską ne-
sunku, tačiau kyla klausimas, ar
profsąjungoms rūpi paprastų žmonių
gyvenimo perspektyvos ir kas būtų,
jei Vyriausybė nesiimtų reikiamų
veiksmų? Atsakymas paprastas: Lie-
tuva turėtų tokių bėdų, kurių jau
turėjo Argentina ar Islandija. Galimi
problemų sprendimo būdai yra riboti,
tačiau siūlome profsąjungoms dėl jų
tartis.

Elektros kaina – įkandama

– Susidaro įspūdis, kad Vy-
riausybė ir Seimas dėl ,,Leo LT”
trypčioja vietoje. Kodėl delsia-
ma?

– Tikrai nedelsiama. Priešingai,
Vyriausybė Seimui pateikė įstaty-
mus, reikalingus, kad ministrų kabi-
netas galėtų naudingiausiai valstybei
ir visuomenei nulemti ,,Leo LT” li-
kimą. Norėdama išspręsti šį klausimą
Vyriausybė rankose privalo turėti
instrumentus.

Pritariu iki šiol išsakytoms ,,NDX
energijos” vadovo Igno Staškevičiaus
mintims, kad reikėtų išsiskirstyti
gražiuoju. Tačiau tam būtinas atitin-
kamas įstatymas. Jei kartais su pri-
vataus kapitalo valdytojais nepavyk-
tų susitarti gražiuoju, jis suteiktų
valstybei galimybę įgyti du trečdalius
,,Leo LT” akcijų ir taip priimti valsty-
bei naudingus sprendimus: pert-
varkyti nacionalinio investuotojo
bendrovę, parduoti dalį jos turto, o
gautus pinigus panaudoti elektros
jungtims su Švedija ir Lenkija tiesti
bei naujai atominei elektrinei statyti.

– Po 6 mėnesių bus uždaryta
Ignalinos atominė elektrinė
(IAE). Vyriausybė ramino, kad be
elektros energijos neliksime, esą
ją pirksime iš Estijos, Suomijos,
Ukrainos. Ar dėl to jau sutarta?
Kokia kaina bus perkama elek-
tros energija ir kiek už ją turės
mokėti vartotojai?

– Vyriausybė pasiekė, kad nuo
liepos mėnesio elektros energijos kai-
na vartotojams sumažėtų vidutiniš-
kai 4 centais. Ekonominiu sunkmečiu
energetikai neturėtų siekti didesnių
pelnų. Skaičiuojame, kad po IAE už-
darymo elektros Nukelta į 9 psl.

A. KUBILIUS: LENGVIAU
ATSIKVĖPSIME NEGREITAI
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JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

LAIKAI KEIČIASI, LAIKAS KEISTIS
IR LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

Nauja JAV LB Vakarų Vidurio
apygardos valdyba

SIGITA ŠIMKUVIENÈ-ROSEN
JAV LB Krašto valdybos
vicepirmininkè

Jau antrą kadenciją esu JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Krašto valdybo-
je atsakinga už darbą su apylinkė-
mis. Džiaugiuosi, turėdama progos
susipažinti su lietuviškos veiklos
puoselėtojais, susipažinti su įvairia-
puse apylinkių veikla. Daugiau dėme-
sio skiriu jaunoms, neseniai įsikūru-
sioms LB apylinkėmis, stengiuosi,
kad jos gautų išsamią informaciją
apie JAV LB veiklą. Žinau gerai, kad
apylinkės – tai pati svarbiausia gran-
dis visoje LB sistemoje, be jų sunku
būtų įsivaizduoti lietuvišką veiklą
šiame krašte. Įdomu, kas nutiktų, jei
užsidarytų apylinkės. Kas perimtų jų
darbą? Kaip žinome, pagal LB įstatus
ir taisykles, apylinkės, atsižvelgiant į
vietoves, yra sujungtos į apygardas.
Dabar jų turime 10. Per dideli atstu-
mai tarp apylinkių, išeinantys iš kele-
to valstijų ribos, netenka jokios pras-
mės. Daug lengviau yra dirbti toms
apygardoms, kurių apylinkės yra ne
taip plačiai išsibarsčiusios.

Mano bendruomeninėje veikloje
teko pabuvoti ir apygardų suvažiavi-
muose. Pirmasis, kuriame dalyvavau,
buvo Florida apygardos suvažiavi-
mas. Tada apygardai dar vadovavo
pirmininkė Loreta Kynienė. Suvažia-
vimas vyko net dvi dienas, iškilmin-
gai, aišku, dalyvių gausa jis nepa-
sižymėjo, bet buvo įdomus, o aštrūs
pasisakymai išliko dar ir šiandien
mano atmintyje. Iš arčiau pamačiau,
kokia svarbi vyresniems veikėjams
yra lietuviška veikla, kaip jie, nepai-
sant gražios metų naštos, aktyviai
dalyvauja LB veikloje. Per paskuti-
nius metus Florida apygarda padidėjo
dar dviem naujom apylinkėm, jų at-

siradimas labai pagyvino apygardos
gyvenimą, padaugėjo renginių, ku-
riuose sulaukiama daugiau dalyvių ir
iš trečios bangos lietuvių.

Prieš trejetą metų dalyvavau
Bostono apygardos suvažiavime, ku-
ris praėjo labai pakiliai. Jo rengėjai
turėjo muzikinę programą, kuri su-
domino didesnę dalį lietuvių, tad ir
suvažiavimas sulaukė daugiau daly-
vių. Kaip pasakojo man ilgametis LB
veikėjas, apygardos pirmininkas Gin-
taras Čepas, didžiausias apygardos
darbas – tai padėti suruošti pačias
svarbiausias lietuviškas šventes, pa-
sirūpinti pranešėjais ar muzikine
programa, bet jokiu būdu nesivaržyti
su apylinkėmis, kurios ir taip gerai,
savitai dirba. Kiek gerb. Gintaras at-
simena, visada buvo sunku sukviesti
žmones iš apylinkių į apygardos su-
važiavimą, nors įmanoma.

Viena iš aktyviausiai besireiškian-
čių rytiniame pakraštyje yra New
York apygardos pirmininkė Ramutė
Žukaitė. Ji nuoširdžiai bendradar-
biauja su apylinkėmis ir yra įvairių
renginių sumanytoja ir vykdytoja.
Miela Ramutė mielai atvyksta ir į ki-
tų apygardų ar apylinkių renginius.
Džiaugiasi ir yra dėkingi apygardos
pirmininkei už jos darbštumą visi NY
apylinkių valdybų pirmininkai.

* * *
Šiais metais dalyvavau vienoje iš

didžiausių LB Vakarų Vidurio apy-
gardos suvažiavime. Ši apygarda ap-
jungia net 13 apylinkių. Suvažiavi-
mas įvyko gegužės paskutinį savait-
galį, 30 dieną. Labai rūpėjo jame su-
dalyvauti ir gyvai pamatyti, kaip dir-
ba Čikagos ir jos apylinkių lietuviai.
Visada džiaugiuosi, turėdama progos
pabendrauti su lietuvybės puoselėto-
jais. Keletą veikėjų pažinojau asme-
niškai, kitų pavardes žinojau iš laik-

raščių, dar su kitais susipažinti teko
jau ten, vietoje. Nusivyliau apygardos
suvažiavimo dalyvių skaičiumi – iš 6
atstovautų apylinkių dalyvavo tik 39
dalyviai (įskaitant ir mane).

Klausantis Apygardos valdybos
pirmininkės Aušrelės Sakalaitės, su-
sidarė įspūdis, kad pati pirmininkė,
bet ne jos vadovaujama Apygarda,
daug padėjo rengiant XIV Pasaulio
lietuvių mokslo ir kūrybos simpo-
ziumą, JAV LB Kultūros tarybos Teat-
ro festivalį. Gaila, kad per šešerius
savo pirmininkavimo metus ji nė kar-
tą nenuvyko į Indiniapolį, kur susi-
būrė gausi Lietuvių Bendruomenė, į
Minnesota valstiją, kur gyvenanatiems
lietuviams ypač reikalinga moralinė
ir materialinė Apygardos parama.

Nusivyliau ir didžiausios – Le-
mont apylinkės – valdybos pirminin-
ko Rimanto Dirvonio pranešimu. Iš jo
supratau, kad apylinkė per visus me-
tus turėjo tik vieną renginį – rūpestį
išvežioti Mokslo ir kūrybos simpoziu-
mo dalyvius. Bet geranoriškai nutei-
kė East Chicago apylinkės pirminin-
kės Birutės Vilutienės pranešimas,
kaip dirba jų apylinkė, kaip lietuviš-
ka veikla išeina į plačiąją visuomenę.
Tikrai sudomino jų apylinkės nuveik-
ti darbai ir pasiekimai. Daug rengi-
nių vyksta dviem kalbomis, taip pri-
traukiama didesnė dalis dalyvių. Su
savo apylinkės veikla įdomiai ir nuo-
taikingai supažindino Angelė Kavak.

Įdomiai ir permainingai vyko rin-
kimai į šią apygardą, kuriuos labai
tvarkingai vedė Juozas Polikaitis.
Nors šiame susirinkime dalyvavo di-
desnė dalis vyresniųjų veikėjų, jie pa-
sirinko ir į apygardos valdybą balsa-
vo už jaunesnius kandidatus. Buvo

pasiūlyti 8 kandidatai (pateikiu kan-
didatų pavardes ir jų gautus balsus
eilės tvarka):

Irena Vilimienė – 28; Genutė Trei-
nienė – 25; Birutė Kairienė – 24; Zita
Litvinienė – 24; Angelė Kavak – 24;
Algimantas Barniškis – 22; Aušrelė
Sakalaitė – 17; Ernestas Lukoše-
vičius –14.

Lygiai po savaitės įvyko pirmasis
šios apygardos valdybos posėdis, ku-
riame nariai pasiskirstė pareigomis.
Vieningai buvo išrinkta apygardos
pirmininkė – Irena Vilimienė, turinti
gerą patirtį lietuviškoje veikloje, mo-
kanti labai nuoširdžiai bendrauti su
įvairaus amžiaus lietuviais. O tai yra
labai svarbu, norint suaktyvinti, su-
jungti lietuvius bendrai veiklai. Pati
Irena jau ne naujokė lietuviškoje
veikloje, trejus metus buvo Lemont
apylinkės pirmininkė, suruošė JAV
LB XVII Tarybos suvažiavimą. Su
savo stipria apylinkės valdyba suren-
gė prasmingų vakarų Čikagos lietu-
viams. Tikėsimės, kad nauja veikla –
darbas apygardoje – Vilimienei bus
įdomus ir atsakingas.

Apygardos valdybos iždininke ta-
po Genutė Treinienė – jau man pa-
žįstama iš Florida apygardos suva-
žiavimo laikų. Tai viena iš daugumos
vyresnės kartos lietuvių, taip gražiai
ir noriai mokanti bendrauti ir dirbti
su jaunesne karta. Genutė visur sus-
pėja, jos darbštumu ir geranoriška
pagalba džiaugiasi visi.

Birutė Kairienė tapo apygardos
vicepirmininke. Ji – ,,Jaunų bendruo-
menininkų” konferencijos Putnam,
CT dalyvė, noriai ir nuoširdžiai dirba
Lemont apylinkėje. Naujos apygardos
komandoje dirbs Zita Litvinienė, Al-
gimantas Barniškis, Angelė Kavak ir
Ernestas Lukoševičius – visi jie tre-
čiabangininkai, norintys dirbti lietu-
vybės labui. Tikėsimės, kad Vilimienė
ir jos šauni komanda suburs Čikagos
ir jos apylinkių lietuvius, kad šios
apygardos veikla bus veiksminga ir
naudinga visoms ją apjungiančioms
apylinkėms, kad renginiuose pamaty-
sim daugiau jaunesnės kartos atsto-
vų, kurie taip laukiami visur.

Per savo trumpą, bet aktyvią lie-
tuvišką veiklą pastebėjau, kad mums
vis dar trūksta tolerantiškumo ir su-
sikalbėjimo tarp kartų, o dažnai ir
tarp savo bangos. Kaip būtų gerai,
kad visi būtume geranoriški kitiems,
juk mes turime tik vieną bendrą tik-
slą – išlaikyti lietuvybę. Kaip būtų
gražu ir paprasta, kad kiekvienas
turintis ilgą ir gerą patirtį veikėjas
bendruomeninėje veikloje ją perduo-
tų kitiems, pasiruoštų sau pamainą.
Tarsi turėtų savo studentą, kurį pa-
rengtų tolimesnei veiklai. Tada ne-
reikėtų bijoti dėl susilpnėjusios ar
prigęsusios lietuviškos veiklos JAV.

Tikėsime, kad nauja JAV LB XIX
Taryba įneš naujų, įdomių pasiūlymų
ir pakeitimų į Lietuvių Bendruome-
nės gyvenimą.

Nauja JAV LB Vakarų vidurio apygardos valdyba (iš kairės): Algimantas Barniškis, Birutė Kairienė, Irena Vilimienė, Zita
Litvinienė, Genovaitė Treinienė ir Ernestas Lukoševičius. Nuotraukoje nėra Angelės Kavak. S. Šimkuvienės-Rosen nuotr.

East Chicago apylinkės pirmininkė Birutė Vilutienė ir buvusi Apgygardos val-
dybos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė.



liepė Švč. Marija.
Cortez jau yra apkeliavęs daug

kraštų. Yra buvęs Amerikoje bei pa-
čioje Čikagoje anksčiau. Dabar vėl Či-
kagos arkivyskupija leido jam kalbėti.
Tada ir Tas, Kuris valdo įvykius ir
duoda jiems prasmę, pasirūpina žen-

klais patvirtinti tai, ką Carmelo kal-
ba. Šiomis dienomis jis kaip tik ir
lankėsi kai kuriose Čikagos arkivys-
kupijos bažnyčiose, tarp jų ir Mar-
quette Park Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje, kuri tą vakarą
buvo pilnutėlė žmonių.
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UŽDARYTA DAR VIENA LIETUVIŠKA PARAPIJA
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��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

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

Birželio 29 d. uždaryta dar viena
lietuviška Šv. Kazimiero bažnyčia
Worcester mieste, MA. Iš 5 lietuviškų
bažnyčių Massachusetts valstijoje
beliko vienintelė Bostono, kurios
uždarymo laikas atidėtas nežinomam
laikui. JAV lietuviai liko nesupratę
ir labai įskaudinti vietinių Amerikos
vyskupų sprendimų – sunaikinti tau-
tinių mažumų – mažiausių ben-
druomenių – parapijas. 

Šv. Kazimiero parapijos finansinė
padėtis buvo gera, parapijai priklausė
pradinė mokykla, kuri buvo pelningai
nuomojama. Vos prieš keletą metų
vietos tikinčiųjų lėšomis bažnyčia
buvo suremontuota, įrengta nauja
apšvietimo sistema.

Sekmadienį į paskutines šioje
parapijoje šv. Mišias susirinko pilna

bažnyčia tikinčiųjų, kurie ne tik ver-
kė, bet ir diskutavo, ar JAV lietu-
viškos parapijos neturėtų būti Lietu-
vos Katalikų Bažnyčios dalis. Juk
lietuviškas bažnyčias pastatė iš Lie-
tuvos atvykę Lietuvos piliečiai, kurie
savo pinigais išpirko žemės sklypus,
pastatė pastatus. Tuo metu jų Tėvy-
nė buvo okupuota caro ar sovietinės
imperijos, todėl lietuviškos parapijos
negalėjo turėti ryšių su Lietuvos
Bažnyčia.

O dabar laisva Lietuva, o ypač
Lietuvos Bažnyčios vadovybė, galėtų
pareikšti pretenzijas į savo piliečių ir
tikinčiųjų turtą, kuris turi istorinę
paminklosauginę vertę ir šiuo metu
yra negailestingai naikinamas.

A. Turauskytė
Boston, MA

KAI ROŽINIS PAKVIMPA ROŽIŲ ŽIEDAIS
KUN. DR. KÊSTUTIS
A. TRIMAKAS

Faktas ir prasmė

– Palaukite? Ką sakote? Įmerkėte
rožančių į paprastą vandenį ir jį iš-
traukus jis pakvipo rožių žiedų
kvapu? Na, Jūs juokaujate... Negali
būti...

– Na, sakau, taip, beveik negali...
– tikrai, taip negalėtų būti. Stiklo
karoliukai ir juos jungianti metalo
grandinėlė rožėmis nekvepia... Bet šį
kartą pakvipo, nors rožinis nėra rožė.

Faktas 

Rašau apie vieną reiškinį, kuris
įvyko visiškai neseniai, š. m. birželio
27 d., šeštadienio vakare, vienoje ka-
talikų bažnyčioje, Čikagoje. Noriu,
kad kreiptumėte visą savo dėmesį į to
įvykio faktą ir jo prasmę, tad neminiu
nei asmenų pavardžių, nei tikslaus
vietovės vardo.

Nesu vienintelis, bet esu vienas
iš arčiausiai stovėjusių ir artimiausiai
tame įvykyje paliestų asmenų. Arti-
miausiai paliestų ta prasme, kad tai
buvo mano rožinis, ir buvau vienas iš
tų, kuris paragavo to vandens. 

Pilnoje žmonių bažnyčioje sukal-
bėjome rožinį, paskui atnašavome šv.
Mišių auką. Tada pakalbėjo vienas
asmuo. Pakvietė mus, tris dvasiškius.
Padavė kiekvienam plastmasinį per-
matomą geriamo vandens buteliuką
ir paprašė atkimšti ir paragauti.
Kiekvienas paragavome ir pasakėme,
kad tai paprastas beskonis vanduo.
Svečias išpylė vandenį iš tų trijų bu-
teliukų į stiklinį dubenį ir paprašė, jei
turime, įmerkti savo rožinius į tą

vandenį. Visi trys savo rožinius pa-
skandinome vandenyje. Vanduo tuoj
ėmė putoti, pasidarė lyg muilinas.
Tada paprašė mus savo rožinius iš-
imti ir pauostyti. Išėmėme, pauostė-
me. Ir nustebome. Rožiniai švelniai,
gardžiai kvepėjo... Tikru rožių kvapu.
Tada atkreipiau dėmesį į savo ran-
kas. Jos buvo šlapios, nes jomis iš-
traukiau rožinį, ir jos kvepėjo tokiu
pat rožių kvapu. 

Jau prabėgo dvi dienos. Rankas
naudojau viskam, kam paprastai
naudoju: prausiausi, ploviau vaisius,
indus. Jos kvepėjo rožėmis, bet pama-
žu, pamažu kvapas silpnėjo. Šiandien
– pirmadienį jau visiškai nebekvepia.
Bet rožinis, dabar jau visiškai sausu-
tėlis, vis vien kaip kvepėjo, taip ir
tebekvepia – maloniu rožių žiedų
kvapu.

Prasmė

Žodžiai yra ženklai – žmogaus
sukeltas garsas su prasme. Įvykiai
gali irgi tapti panašiais ženklais, kai
jiems kas nors suteikia prasmę. Kaž-
kas, kas valdo įvykius ir gali jiems
suteikti prasmę, gali jais kalbėti.

Svečias buvo iš kito krašto. Iš Fi-
lipinų salų. Filipinietis, pasaulietis,
Carmelo Cortez. Jis kalbėjo angliš-
kai gana gerai, bet ne visai sklan-
džiai. Kuklus. Jis nepriskyrė sau ga-
lios valdyti įvykius. Jis aiškino, kad
ne jis valdo įvykius, ne jis jiems su-
teikia prasmę. Jis tvirtino, kad prieš
18 metų, taigi 1991 metais, jam pasi-
rodė Švč. Marija ir pakeitė visą jo gy-
venimą, nes ragino žmonėms skelbti,
kad tvirtai tikėtų, jog Jėzus Kristus
yra Eucharistijoje, kad žmonės mel-
stųsi už kunigus, o ji pati pasivadino
Eucharistijos ir Malonės Motina. 

Kad žmonės visu tuo tikėtų, Car-
melo buvo duoti ženklai – ypatingi
išskirtiniai įvykiai – įtikinti žmones.
Vienas tokių ženklų yra rožinis,
mąstymo ir maldos priemonė išgy-
venti Dievo Sūnaus žmogišką gyve-
nimą, kad panašiai gyventume, kaip
Jis – dėl kitų. Kristaus pasišventęs
gyvenimas tiek daug gero daro žmo-
nėms. Tas gėris – kaip sklindantis
rožių kvapas. Panašiai ir mūsų geri
darbai kitiems gali tapti tarsi sklin-
dančiu rožių kvapu. Čia to ženklo tu-
rinys, prasmė. 

Visa tai, matyt, paveikė katalikų
Bažnyčios vadovybę. Filipinų salų
Malolos diecezijos vyskupas Jose Oli-
vera buvo įtikintas gerais vaisiais.
Tad leido Carmelo Cortez, kuris šiuo
metu yra jo vyskupijos liturginės
komisijos narys, skelbti tai, ką jam

Pilna bažnyčia tikinčiųjų. 

Klebonas kun. Antanas Markus (viduryje), kun. Kęstutis A. Trimakas (d.) ir dia-
konas Vytas Paškauskas (k.) šv. Mišių metu.            

Joe Kulio nuotraukos

Filipinietis Carmelo Cortez. 
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,,Sodrai” suteikta paskola 

Vilnius, liepos 1 d. (BNS) – Lie -
tu vos išsivadavimo iš Sovietų Są -
jungos laikų plakatai bus pristatomi
vienoje iš pasaulinę reikšmę tu rin čių
kul tūros įstaigų – Londono The Vic -
toria and Albert muziejuje.

Ši didžiausia pasaulyje dizaino ir
tai komojo meno saugykla skaitme ni -
zavo ir paskelbė savo internetinėje
svetainėje Lie tu vos ir kitų Centrinės
ir Vidurio Europos dailininkų 1989
–1990 metais sukurtų plakatų kolek-
ciją, skelbia Lietuvos ambasada Jun -
gtinėje Karalystėje.

Lietuvos menininkų kūriniai pri -
klauso projekto ,,Revoliucijos vaikai”
da liai, pavadintai ,,Designing Demo -
cracy: Posters and the Political Tran -
sformation of Europe 1989–1991”
(,,Projektuojant demokratiją: pla ka -
tai ir politinė Europos transformacija
1989–1991 metais”). Projektas ski -
ria  mas prieš 20 metų įvykusių išsi-

laisvinimų jubiliejui.
Projektas dar nėra užbaigtas –

vi sus rodinius šiuo metu aprašo,
skirsto ir analizuoja tarptautinė spe -
cialistų komanda, kurioje Lie tuvos
dalį tvarko buvęs Lietuvos dai lės
akademijos profesorius Juozas Gal -
kus. Visiškai sutvarkyta ir apra šyta
plakatų kolekcija bus pristatyta lap -
kričio mėnesį.

Lietuvišką politinio plakato mo -
kyklą kolekcijoje pristato ir klasiki -
niai ,,Baltijos kelio”, Zino Kazėno
,,Mer gaitės su trispalve”, Alberto
Bro gos bei Jono Varno plakatai, ir
pri miršti Giedriaus Reimerio, Arūno
Žilio, Jokūbo Zovės, Romo Dubonio,
kitų plakatistų kūriniai.

Muziejus jau turi ir kitų lietuvių
kū rinių – nemažą Antano Sutkaus fo -
to grafijų rinkinį, netrukus muziejų
pasieks ir jaunos lietuvių foto grafės
Indrės Šerpytytės darbai. Siùloma leisti turèti dvigubâ pilietybê

SPORTAS

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Lietuvos penkiakovininkai iškovojo auksâ

Šemeta pradèjo darbâ Europos Komisijoje

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA) – Sei -
mo Tautos prisikėlimo partijos (TPP)
frakcija siūlo leisti turėti dvigubą
pilietybę visiems pasitraukusiems iš
Lietuvos asmenims ir jų palikuonims.
Tokį siūlymą yra pateikę šios frakci-
jos nariai Mantas Varaška ir Saulius
Stoma.

TPP frakcija pastebi, kad šimtai
tūkstančių emigrantų, pasitraukę iš
valstybės po 1990 m. kovo 11 d., te -
bėra Lietuvos Respublikos piliečiai,
tačiau griežtas dvigubos pilietybės
drau dimas neleidžia jiems įgyti pi lie -
čio statuso kitoje šalyje.

,,Po 1990 m. kovo 11 d. iš valsty-
bės pasitraukusių Lietuvos Respub -
likos piliečių, jų vaikų noras oriai ir
pil navertiškai gyventi užsienio šalyje,
iš saugojant Lietuvos Respublikos pi -
lietybę, deja, nebūtų įmanomas netgi
Seimui pritarus naujai Pilietybės

įstatymo redakcijai. Įstatymo projek-
te brėžiama konkreti laiko riba vėl
skaldo visuomenę (pirmiausiai išeivi-
ją)”, – teigia TPP frakcijos nariai.

Jie siūlo neskirstyti žmonių į
,,po litinius” ir ,,ekonominius” emi-
grantus. ,,Kiekvieno palikusiojo savo
tėvynę priežastys yra pateisinamos.
Ne galime žmonių skirstyti į ‘politi -
nius’ ar ‘ekonominius’ emigrantus.
Jei toks asmuo tebenori išsaugoti
Lie tuvos Respublikos pilietybę, tokį
jo norą reikia tik skatinti, branginti
ir puoselėti”, – įsitikinęs TPP frakci-
jos seniūnas Laimontas Dinius.

Konstitucijos 12 straipsnis nuro-
do, jog ,,išskyrus įstatymo numatytus
atskirus atvejus, niekas negali būti
kartu Lietuvos Respublikos ir kitos
valstybės pilietis”. Pagal LR Kon sti -
tuciją dviguba pilietybė negali būti
paplitęs reiškinys.

Lietuvos išsivadavimo plakatai –
reikšmingame Londono muziejuje�  

Leipcigas, birželio 30 d. (ELTA)
– Lietuvos penkiakovininkų koman-
da – Edvinas Krungolcas, Tadas Že -
maitis ir Justinas Kinderis Vo -
kietijoje vykusio Europos šiuolaiki -
nės penkiakovės čempionato esta -
fetės varžybose antradienį iškovojo
auksą. Sidabras atiteko Vengrijos, o
bronza – Čekijos sportininkams.

Varžybose dalyvavo 11 komandų.
Lie tuvos penkiakovininkai Europos
pir menybių estafetės varžybas lai -
mėjo po septynerių metų pertraukos.

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA/Alfa.lt) – Trečiadienį vykusioje spaudos konferencijoje
pristatytas Lietuvos vardo tūkstantmečio proga sukurtas specialus jubiliejinis
medalis. Spaudos konferencijoje dalyvavo bendrovės „Monetų namai”, kuri prik-
lauso „Nor dic Moneta OY” įmonių grupei atstovai, medalio kūrėjas dailininkas
Giedrius Plauskis ir žinomas istorikas Alfredas Bumblauskas. Jubiliejinis medalis
papuoštas Kvedlinburgo analų motyvais nukaldintas Lietuvos monetų kalykloje.
Planuojama šio medalio išleisti 10 tūkst. vienetų, o vieno medalio, pagaminto iš
vario ir nikelio lydinio, kaina – 29 Lt.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, liepos 1 d. (BNS) – Bu -
vęs Lietuvos finansų ministras Al gir -
das Šemeta trečiadienį oficialiai pra -
dėjo darbą Europos Komisijoje (EK),
kur jis yra atsakingas už Europos Są -
jungos (ES) finansinį programavimą
ir biudžetą.

Lietuvos deleguotas komisaras
pa reigas oficialiai pradėjo eiti po to,
kai EK pirmininko Jose Manuel Bar -
roso pasiūlymui skirti A. Šemetą Ko -
misijos nariu pritarė ES Taryba, pra -
nešė EK.

47 metų A. Šemeta yra jauniau-
sias iš 27 Europos Komisijos narių.
Tre čiadienį A. Šemeta išvyko į Stok -
hol mą. Vizito metu ES biudžeto
komisaras susitiks su Švedijos finan-
sų ministerijos vadovais, Europos Ko -
misijos delegacijos sudėtyje dalyvaus
Švedijos pirmininkavimo ES pradžiai
skir tuose renginiuose.

A. Šemeta eurokomisaro, atsa -
kin go už finansinį programavimą ir
biu džetą, poste pakeitė Lietuvos pre -
zidente išrinktą Dalią Grybauskaitę. 

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA) – Val -
sty binio socialinio draudimo fondo
val dybai prie Socialinės apsaugos ir
dar bo ministerijos (,,Sodrai”) suteik-
ta 715 mln. litų paskola iki 2016 m.
gruo džio 20 dienos. Paskola suteikia-
ma iš valstybės vardu pasiskolintų lė -
šų. Už paskolą reikės mokėti 7,94
proc. palūkanas.

Trečiadienį vykusiame Vyriau -
sybės posėdyje numatyta, kad pasko-
la pradedama grąžinti nuo 2013 m.
sau sio 20 d. ir grąžinama lygiomis da -
limis kiekvieną mėnesį.

Pasak socialinės apsaugos ir dar -
bo ministro Rimanto Jono Dagio,
šiuo metu ,,Sodra” nuo plano at si -

lieka apie 700 mln. litų. Ministro tei  -
gimu, paskola nepablogins ,,So dros”
pa dėties. Planuojamas ,,Sodros” defi -
ci tas iki metų pabaigos yra apie 1,5
mlrd. litų.

,,Sodros” biudžeto skylei užlopyti
valdžia matė dvi galimybes: skolintis
pi nigų arba mažinti socialines iš mo -
kas. Be to, šiuo metu svarstoma gali -
mybė, kad atsigauti šlubuojančiai
,,Sodrai” padėtų ir motinystės (tėvys-
tės) pašalpos maksimalios ribos su -
ma žinimas.

Nesumokėta motinystės, tėvys-
tės ir motinystės (tėvystės) socialinio
drau dimo pašalpos dalis būtų išmo -
kama Vyriausybės nustatyta tvarka.

Vienas iš Lietuvos penkiakovininkų
komandos narių – Edvinas Krungolcas.

Balsas.lt nuotr.

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA/
Balsas.lt) – Vyriausybė su profsąjun-
gomis pradėjo derybas. Sudaryta dar -
bo grupė profsąjungų problemoms
spręs ti, bet vis dėlto profsąjungų at -
stovai neatsisako minties ketvirta -
dienį prie Seimo rengti bado akciją.

Kaip po susitikimo su premjeru
sakė Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacijos (LPSK) pirmininkas
Ar tūras Černiauskas, Vyriausybė
penk tadienį atšauks sprendimus dėl
ba zinio atlyginimo dydžio, o sudaryta
darbo grupė ieškos abiem pusėms tin-
kamiausių sprendimų.

,,Darbo grupė pradeda darbą 10
val. r. Mes 12 val. p. p. tikėsimės, ži -
no sime rezultatus ir priimsime

spren dimus. Bado akcijos neatšau -
kiame. 12 val. p. p. renkamės Nepri -
klau somybės aikštėje ir, kaip sakė
prem jeras, tai tam tikros dialogo for-
mos: jie (Vyriausybė – ELTA) pra -
džioje priima, paskui paskelbia vi -
siems. Mes irgi – paskelbiame, kad
su sirenkame. Gal tai nauja dialogo
forma?”, – žurnalistams sakė LPSK
vadovas.

Bado ak cijos metu, Nepriklau -
somybės aikštės skvere stovės pala -
pinė, apipavidalinta organizatorių bei
badaujančiųjų atri butika, joje nuolat
(visą parą) badaus 10–15 žmonių. Bet
ku riuo pa ros metu prie palapinės bus
renkami akcijos palaikymo parašai.

Profsâjungos skelbia bado akcijâ

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas.  
Gedimino Savickio (ELTA)
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MASKVA  
Azartinių lošimų įstaigos Mask-

voje ir kituose dideliuose Rusijos
miestuose antradienį liūdnai užbaigė
paskutinę savo legalaus darbo dieną
po veržlaus klestėjimo posovietiniais
metais. Remiantis 2006 metais pri-
imtu įsaku ,,Dėl azartinių lošimų
organizavimo veiklos valstybinio re-
guliavimo”, nuo liepos 1 dienos kazi-
no ir azartinių lošimų automatai,
turėję licencijas pagal ankstesnius
įstatymus, privalo nutraukti savo
veiklą. Naujos azartinių lošimų įstai-
gos leidžiamos tik keturiose specia-
liai skirtose zonose, iš kurių arčiau-
sia yra už tūkstančio km nuo Mask-
vos, o pati tolimiausia – Tolimuosiuo-
se Rytuose netoli sienos su Šiaurės
Korėja.

MACHAČKALA
Kovotojai trečiadienį apšaudė

vieną milicijos postą ir detonavo prie
jo sprogmenų prikrautą automobilį
neramioje Rusijos Kaukazo Dages-
tano respublikoje, o per šį užpuolį
žuvo trys milicininkai bei buvo su-
žeisti dar bent 12 pareigūnų, pranešė
vienas pareigūnas. Kaip ir kituose
Rusijos Šiaurės Kaukazo regionuose,
Dagestane pastaraisiais metais stip-
rėjo smurtas, iš dalies susijęs su nu-
sikalstamų gaujų veikla ir etnine ne-
santarve. Saugumo padėtį šiame
regione taip pat blogino vakaruose
esančioje Čečėnijoje nesiliaujantys
neramumai.

NEW YORK 
,,Wall Street” sukčiui Bernard

Madoff pirmadienį paskelbtas nuos-
prendis – 150 metų kalėjimo; tai di-
džiausia įmanoma bausmė už finan-
sines apgaules, kurios sužlugdė dau-
gybę Hollywood aukštuomenės atsto-
vų ir vidutinės klasės pensininkų.
Finansų aferisto advokatas Ira Sor-
kin prašė teisėjo skirti ne daugiau
kaip 20 metų kalėjimo. Nuosprendis
paskelbtas praėjus šešiems mėne -
siams nuo buvusio ,,Nasdaq” akcijų
rinkos pirmininko suktybių išaiški-
nimo. Madoffo sukurta apgaulinga
schema, kuri tikriausiai yra didžiau-
sia per ,,Wall Street” istoriją, pasi-
glemžė tūkstančių žmonių santaupas
visame pasaulyje.

Pasaulio naujienos

Irake džiugias nuotaikas
aptemdè išpuolis

Putin – priešpaskutinis pasitikèjimo
pasaulio vadovais sâraše

PARYŽIUS
Jemeno oro bendrovės ,,Yeme-

nia” lėktuvo, kuris sudužo jūroje prie
Komorų salų, vienas skrydžio duo-
menų savirašis įrenginys jau aptik-
tas. ,,Juodosios dėžės signalą oro
patruliai užfiksavo antradienį 4 val.
30 min. p. p. vietos laiku, už 40 kilo-
metrų nuo Didžiojo Komoro”, – ben-
dradarbiavimo ministrą Alain Joyan-
det citavo jo atstovė spaudai. Pran-
cūzijos bendradarbiavimo ministras
Alain Joyandet trečiadienį taip pat
paneigė pranešimą apie antrąjį
vaiką, kuris esą liko gyvas per Je -
meno oro bendrovės ,,Yemenia” lėk-
tuvo katastrofą Indijos vandenyne
prie Komorų salų. Jo teigimu, iki šiol
žinomas tik vie nas gyvas žmogus. 

ROMA
Italijos premjeras Silvio Berlus-

coni atšaukė planuotą kelionę Libi-
joje vyksiančiame Afrikos Sąjungos
(AS) viršūnių susitikime dėl geležin-
kelio katastrofos Viareggio mieste,
trečiadienį pranešė premjero kance-
liarija. S. Berlusconi antradienio va-
karą kalbėjosi telefonu su Libijos va-
dovu Moamer Khadafi ir paaiškino,
jog dėl šios tragedijos ,,jo dalyvavi-
mas tapo neįmanomas”. Pagal nau-
jausius pranešimus, katastrofa Via-
reggio nusinešė 16 žmonių gyvybes.
S. Berlusconi į AS viršūnių susitiki-
mą buvo pakviestas kaip dabarti-
nį Didžiojo aštuoneto (G-8) pirminin-
kas. 

BERLYNAS
Jungtinės Valstijos pageidauja,

kad Europos sąjungininkės skirtų
daugiau lėšų ir karių, siekiant stabi-
lizuoti padėtį Afganistane po rug-
pjūtį vyksiančių šios šalies preziden-
to rinkimų, trečiadienį sakė JAV
ambasadorius prie NATO Ivo Daal-
der. ,,JAV vykdo savo vaidmenį, o
Europa ir Vokietija gali ir turėtų da-
ryti daugiau, – I. Daalder pabrėžė
Berlyne vykstančioje transatlantinių
ryšių konferencijoje. – Papildomos
pajėgos (pasiųstos į Afganistaną už-
tikrinti saugumo per rinkimus) pri-
valo pasilikti po rinkimų.” 

EUROPA

RUSIJA

JAV

Bagdadas, liepos 1 d. (AFP-
BNS) – Irako saugumo pajėgos trečia-
dienį jau kontroliavo visus šalies
miestus ir miestelius, iš kurių
praėjus šešeriems metams po invazi-
jos pasitraukė amerikiečių kariai,
tačiau šalies šiaurėje įvykdytas kruvi-
nas automobilio sprogdinimas tik
patvirtino, kad jų laukia labai sunki
užduotis.

Jungtinių Valstijų prezidentas
Barack Obama, kuris nepritarė savo
pirmtako George W. Bush sprendi-
mui 2003 metais pradėti karą, sveiki-
no amerikiečių karių išvedimą iš
Irako miestų, kurį pavadino ,,svarbia
gaire”, tačiau įspėjo apie laukiančias
sunkias dienas.

Šią istorinę dieną aptemdė bom-
bos sprogimas populiariame turguje
svarbiame naftos pramonės mieste
Kirkuke, kurį seniai krečia etninės
nesantaikos kurstomas smurtas. Ši
ataka pareikalavo 33 gyvybių, dar 92
žmonės, tarp jų nemažai moterų ir
vaikų, buvo sužeisti.

,,Sprogimas nugriaudėjo piko
metu. Išvydau tik liepsną ir mano

prekystalis buvo nusviestas į šalį.
Mačiau, kaip užsiliepsnojo savo krau-
tuvėlėse buvę prekeiviai, aplink ant
žemės gulėjo negyvi ir sužeisti žmo-
nės”, – pasakojo daržovių pardavėjas
28-erių metų Aras Omar Ghaffour.

Irakas antradienį, birželio 30-ąją,
kuri buvo paskelbta nacionaline
švente, ugnies salvėmis atšventė JAV
karių pasitraukimą praėjus šeše-
riems metams po invazijos, kuri buvo
surengta Irako diktatoriui Saddam
Hussein nuversti, tačiau išprovokavo
sukilimą ir kruviną tarpreliginį kon-
fliktą, jau nusinešusį dešimtis tūk-
stančių gyvybių.

Amerikiečių kareiviai turėjo iki
antradienio vidurnakčio vietos laiku
pasitraukti iš visų gyvenamųjų vieto-
vių prieš numatomą visišką JAV
pajėgų išvedimą iš Irako, kuris turėtų
būti užbaigtas iki 2011-ųjų pabaigos.

Irako ministras pirmininkas Nu-
ri al-Maliki griežtai atmetė kritiką,
esą Irako kariai ir policininkai nepa-
jėgūs užtikrinti saugumo, pareiškęs,
kad jie yra visiškai pasirengę perimti
šią misiją iš amerikiečių.

Vilnius, liepos 1 d. (BNS) – Ru-
sijos ministras pirmininkas Vladimir
Putin užėmė 19-ąją vietą iš 20-ies
pasitikėjimo pasaulio vadovais sąra-
še, rašo britų visuomeninio transliuo-
tojo BBC naujienų svetainė. Tarptau-
tinės apklausos, kuri pirmadienį
buvo paskelbta projekto ,,WorldPub-
licOpinion” tinklalapyje, duomeni-
mis, Putin pasitiki 34 proc. apklaus-
tųjų.

Blogiausias tik Irano prezidento
Mahmoud Ahmadinejad rezultatas –
pasitikėjimą juo pareiškė 28 proc.
apklaustųjų. Drauge nepasitiki V. Pu-
tin lygiai pusė tyrimo dalyvių – vienu
procentu daugiau nei konservatyviu
Irano vadovu.

Per tokią pat apklausą, vykusią
pernai birželį, V. Putin užėmė antrąją
vietą iš aštuonių.

Organizatoriai nekomentavo to
fakto, kad šįmet apklausoje, kaip ir
anksčiau, dalyvauja V. Putin, bet ne
Rusijos prezidentas Dmitrij Medvedev.

Dabartiniame sąraše su didžiuliu
atotrūkiu nuo kitų pirmauja Barack
Obama, kuriuo pasitiki 61 proc. ap-
klaustųjų, o nepasitiki – 31 procen-
tas.

,,Šiuo metu Obama užima ypa-

tingą vietą pasaulio gyventojų akyse
dėl savo mokėjimo kalbėti su žmo-
nėmis ir dėl permainų, kurias jis
įkūnija”, – pareiškė ,,WorldPublic-
Opinion” ekspertas Stephen Weber.

B. Obama, Ban Ki-moon ir Ange-
la Merkel – vieninteliai pasaulio va-
dovai, turintys teigiamus pasitikėji-
mo rezultatus. Ketvirtojoje vietoje –
britų premjeras Gordon Brown,
penktojoje – prancūzų prezidentas
Nicolas Sarkozy, o šeštojoje – Kinijos
vadovas Hu Jintao.

Tyrime, vykusiame nuo 2009
metų balandžio 4 dienos iki birželio
12 dienos, dalyvavo 19,224 žmonės iš
20 šalių, kur gyvena 62 proc. pasaulio
gyventojų. Jiems buvo siūloma atsa-
kyti į vienintelį klausimą: ar pasielgs
tas ir tas teisingai klausimais, susiju-
siais su pasauline politika?

Kaip pareiškė tinklalapiui bbcru-
ssian.com Rusijos socialinių sistemų
instituto direktoriaus pavaduotojas
Dmitrij Badovskij, apklausos rezul-
tatai dar kartą rodo, kad Rusija turi
labai rimtą savo tarptautinio įvaiz-
džio gerinimo problemą. Sociologo
nuomone, ,,apklausa atspindi pasiti-
kėjimo ne tiek vadovais, kiek šalimis
lygį”.

JAV pajėgų vadas Bagdade Daniel Bolger perdavė simbolinį senosios Gyny-
bos ministerijos raktą Irako generolui Abud Quambar.
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JUODIEJI IR
RAUDONIEJI SERBENTAI

(CURRANT)

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

Šeimininkės patarimai

Vienos iš pirmųjų prinoksiančių
vasaros uogų bus raudonieji serben-
tai ir juodieji serbentai. Amerikoje jie
nėra populiarūs, tad juos augina dau-
giausiai iš Europos atvykę emig-
rantai. Šio vaiskrūmio tėvynė laiko-
ma Europa, nors Vakarų Europoje
apie jį sužinota viduramžiais, o pla-
čiau auginti pradėta tik 1740 metais
Prancūzijoje. 

Auginti raudonųjų ir juodųjų ser-
bentų vaiskrūmius nėra sudėtinga,
jie nėra lepūs. Juos lengva dauginti,
užtenka tik prilenkti šakelę, užpilti
žemėmis ir jau tiesis naujas daigas. O
ir patys krūmai dauginasi naujais
daigais. Iš serbentų vaiskrūmių gali-
ma užsiauginti gyvatvores, tai bus
vertingi krūmai. 

Raudonuosius serbentus galima
sulyginti su granato (pomegranate)
vaisiumi, nes abu turi panašių vitami-
nų ir gydomųjų savybių. Raudonieji
serbentai padeda atstatyti sutrikusią
skrandžio, žarnyno veiklą, ypač var-
tojant prieš valgį. Jei vartojami ilges-
nį laiką, paspartėja tuštinimasis.
Raudonuosiuose serbentuose esantis
pektinas veiksmingai sugeria ir paša-
lina iš žarnyno toksines medžiagas,
mažina kenksmingojo cholesterolio
kiekį organizme. Todėl tinka ir šir-
dies–kraujagyslių ligų profilaktikai.
Raudonuosiuose serbentuose esantis
seratoninas slopina auglius, stiprina
organizmą.

Nelengva suskaičiuoti visas ligas,
kurias gydyti padeda raudonieji ser-
bentai. Todėl juos reikėtų dažniau
prisiminti, kai gydoma išsėtinė skle-
rozė, tulžies ligos, kai apninka alergi-
ja, kandidozė.

Lietuvoje raudonieji, geltonieji ir
juodieji serbentai yra labai paplitę ir
vertinami. Amerikoje juoduosius ser-
bentus net draudžia pardavinėti dėl
jų tokio specifinio kvapo. Žmonės
vieni per kitus platina daigus ir daug
kas juos augina savuose kiemuose.
Taip ir aš gavau, taip ir kitiems
duodu užsiveisti, nes tai labai vertin-
gos uogos.

Juodieji serbentai

Juodųjų serbentų uogose gausu
vitaminų. Tą patį galima pasakyti
apie visus serbentus. Jose gausu vita-
minu C, B1, B2, B6, PP, D, E, K,
karotino. Be to, juodųjų serbentų
uogose yra cukraus, organinių rūgš-
čių, daug geležies, magnio, fosforo,
kalcio, mikroelementų (jodo, manga-
no, kalio, natrio, vario, boro, kobalto,
aliuminio, molibdeno, cinko, nikelio,
flouro ir kt.), pektinų, rauginių ir
dažomųjų medžiagų, glikozidų. Juo-
dųjų serbentų lapuose yra eterinių
aliejų, fitoncidų, askorbo rūgšties,
vitamino PP. Tad retai rasime kitą to-
kią uogą, sukaupusią savyje tiek ver-
tingų medžiagų.

Juodųjų serbentų lapai naudoja-
mi agurkams, grybams, pomidorams
marinuoti, vaisiams konservuoti.
Juose esantys fitoncidai gerai saugo
ilgam laikymui skirtus vaisius ir dar-
žoves.

Gydomosios juodųjų serbentų
savybės

Juodaisiais serbentais gydomi
peršalimai, ūminės kvėpavimo takų
infekcijos, kokliušas. Jie skatina pra-
kaitavimą, malšina uždegiminius
procesus, tonizuoja organizmą ir pa-
didina jo atsparumą ligoms. 

Persirgus bronchitu arba plaučių
uždegimu, patariama 2–3 savaites
kasdien suvalgyti po pusę puodelio
juodųjų serbentų uogų.

Juodieji serbentai – vertingas
polivitamininis, imunitetą stiprinan-
tis vaistas. Jie apsaugo nuo skorbuto
ir kitų avitaminozių. Kasdien suval-
gant po pusę puodelio šviežių uogų
visiškai patenkinamas vitaminų C ir
PP paros poreikis. Juoduosiuose ser-
bentuose, skirtingai negu kitose
uogose, yra mažai askorbo rūgštį
ardančių fermentų, todėl jie gali iki
pat pavasario saugoti žmogų nuo vi-

tamino C trūkumo. Iš džiovintų uogų
galima virti labai skanią vitamininę
arbatą: 2 valgomuosius šaukštus
uogų užpilkite 1–2 stiklinėmis ver-
dančio vandens, atvėsinkite, perkoš-
kite ir gerkite prieš valgį. Dar vertin-
gesnė arbata gaminama iš juodųjų
serbentų uogų ir erškėtuogių mišinio.
Vitaminų nestinga iš nevirtoje juo-
dųjų serbentų uogienėje, pagamintoje
iš sutrintų šviežių uogų ir cukraus
(santykiu 1:3). Kadangi šiose uogose
yra daug geležies, tai jos gerina krau-
jodarą ir yra viena iš geriausių prie-
monių nuo anemijos.

Kadangi juodųjų serbentų uogose
yra daug vitaminų C, PP ir kalio, jos
laikomos puikia profilaktine priemo-
ne nuo aterosklerozės. Be to, šiose
uogose nestinga magnio, kuris gali
sumažinti arterinį spaudimą. Norint
išvengti minėtų ligų, patariama var-
toti šių uogų ir cukraus mišinį,
pagamintą santykiu 1:2 (galima ir be
cukraus, nes uogos pakankamai sal-
džios). Juodieji serbentai malšina gal-
vos ir sąnarių skausmą, ramina, pa-
deda normalizuoti širdies ritmą, ak-
tyvina kraujotaką ir mažina blogojo
cholesterolio kiekį kraujyje. 

Juodojo serbento uogos pasižymi
stimuliuojančiomis savybėmis, todėl
jas patariama valgyti sergant inkstų
akmenlige, šlapimo pūslės, šlapim-
takių bei inkstų uždegimu, esant ti-
nimui. Šiais atvejais reikia 5–6 kar-
tus per dieną suvartoti po vieną val-
gomąjį šaukštą šilto serbentų antpilo:
porą šaukštų uogų termose užpilkite
1 stiklinę verdančio vandens ir pa-
laikykite 8 valandas.

Šlapimui išsiskirti padeda ir juo-
dųjų serbentų lapai. 20 lapų termose
užpilkite 3 stiklinėmis verdančio van-
dens ir 5–8 valandas palaukite. Ser-
gant inkstų akmenlige arba susilai-
kius šlapimui: gerkite 0,5 puodelio 4-
5 kartus per dieną, tarp valgymų. Su-
trikus šlapimui nereikia griebtis tab-
letės, išsigydyti galima tokiu antpilu
ir be pašalinių poveikių.

Šviežių uogų sultis patariama
gerti norint išvalyti ir sustiprinti or-
ganizmą, sutrikus medžiagų apykai-
tai, sergant kepenų ligomis, padi-
dėjus šlapimo rūgšties kiekiui orga-
nizme.

Juodojo serbento lapai skatina
šlapimosi skyrimąsi ir gydo reumatą.
Jų vandeninis antpilas padeda iš
organizmo pasišalinti šlapimo bei
rūgštynių rūgštims ir pagerina savi-
jautą sergant reumatu arba podagra:
5 valgomuosius šaukštus susmulkin-
tų lapų užpilkite 4 puodeliais verdan-
čio vandens, 2–3 minutes pavirinkite
ir 2-4 valandas palaukite. Neperko-
šus gerkite po 0,5 puoduko 4–6 kartus
per dieną, prieš valgį arba valgant.

Sergant kepenų ligomis, pataria-
ma gerti juodųjų serbentų žiedų
nuovirą.

Juodųjų serbentų uogos gerina
apetitą, teigiamai veikia tulžies sky-
rimąsi, malšina žarnyne vykstančius
rūgimo ir puvimo procesus. Sergant
ūminiu gastroenterokolitu, pataria-
ma gerti juodųjų serbentų uogų sultis
arba kisielių. Susilpnėjus skrandžio
sekrecijai arba sergant žarnyno ka-
taru, patartina 3 kartus per dieną
suvalgyti po puodelį šviežių uogų.
Šviežios serbentų uogų sultys padeda
gydyti skrandžio ir dvylikapirštės
žarnos opaligę (jeigu nepadidėjęs
skrandžio sekreto rūgštingumas).

Sumažėjus skrandžio sekreto
rūgštingumui, patariama 5–7 kartus
per dieną (20 minučių prieš valgį)
išgerti po puodelį uogų sulčių.

Nustatyta, kad juodieji serbentai
sustiprina organizmo atsparumą ir
centrinę nervų sistemą, padeda gy-
dyti depresiją.

Juodųjų serbentų uogose esantys
fitoncidai naikina auksinį stafilo-
koką, mikroskopinius grybelius, di-
zenterijos ir difterijos sukėlėjus. Juo-
dųjų serbentų uogų vandeninis antpi-
las 10 kartų padidina kai kurių anti-
biotikų (tetraciklino, penicilino, bio-
micino) antimikrobinį poveikį, o jų
sultys naikina A-2 ir B tipo gripo
sukėlėjus.

Juodųjų serbentų drebučiai

Nuskabykite nuo kotelių 4 sv.
juodujų serbentų, perplaukite. Sudė-
kite į puodą, užpilkite puodeliu van-
dens ir 10 minučių virkite ant silpnos
ugnies – vis pamaišant ir patrinant
uogas mediniu šaukštu. Serbentams
kaip reikiant suminkštėjus, pertrin-
kite juos per tankų sietą, uždėtą virš
švaraus puodo. Tirštimus išmeskite.
Sultis supilkite į puodą uogienėms
virti sykiu su 3 sv. cukraus, užkaiski-
te ant lėtos ugnies, užvirinkite ir
nuolat maišant virkite 8 minutes.
Protarpiais nugraibykite putas. Dar
kunkuliuojantį viralą išpilstykite į
stiklainius ir uždarykite sandariais
dangteliais arba ataušinus aprišti.
Turi išeiti 5–6 stiklainiai.

Bendros pastabos

Kai kurie vaisiai ir uogos savai-
me suverda drebučiais. Tai yra todėl,
kad jie turi itin daug rūgščių ir sudė-
tingų pektinų, standinančių ląstelie-
ną – apie tai sako net jų vardas
(prancūziškai ,,pectines”, graikiškai
,,pektos” – standus, sukietėjęs). Beje,
tie pektinai, kurių šiaip apstu jau-
nuose šviežiuose vaisiuose, uogose,
yra labai naudingi sveikatai, jaunina,
standina ir žmogaus kūną. Taigi dre-
bučiams rinktis reikia ką tik sunoku-
sius vaisius, nes pernokę jie nebeten-
ka vertingųjų pektinų. O daugiausia
jų turi obuoliai, svarainiai, serbentai,
bruknės, aviatės, gervuogės.

Jei vaisiai itin šviežūs, puikus
yra jų vienų kvapas. Tačiau kaip alkis
ateina bevalgant, taip ir išvirus vieną
kitą sėkmingą drebutį ar uogienę
apninka noras kaskart pagaminti šį
tą naują, neragautą, o ir kvapų norisi
vis naujų, vis savitesnių. Tad verdant
vaisių sultis su cukrumi galima įpilti
šlakelį kitą visokių kvepalų. Pavyz-
džiui, obuolių drebučiams tiktų koks
šaukštas gero romo, 2 apelsinų sultys
ir žievė, keletas žiupsnių gerų juo-
dųjų arbatžolių, saują kvapnių rožla-
pių. Tik juodųjų serbentų drebučiams
nepatartina maišyti kitų kvepalų, jie
turi savitą kvapą.

Žodis ,,marmeladas” (prancūziš-
kai – ,,marmalade”) atkeliavo iš por-
tugalų kalbos (marmelado) ir reiškia
,,svarainių uogienė” (portugališkai
,,marmelo” – svarainis). Svarainiai,
kaip, beje, ir citrusiniai vaisiai, o iš
šiaurės augalų – serbentai, span-
guolės, bruknės, suverda drebučiais.
Marmeladai jau seniai verdami ne tik
iš svarainių, bet ir iš kitų vaisių bei
uogų, tačiau išskirtinis bruožas –
panašumas į nestandžius drebučius.

Šaldytų juodųjų serbentų galima
nusipirkti rusų parduotuvėse (Odesa
turgus, Downers Grove). Šiuo metu
dar jų nebus, reikia palaukti rudens.
Čia jie parduodami gana nebrangiai. Juodųjų serbentų uogose gausu vitaminų.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 
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LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus
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Paėjau į nuošalesnę vietą ir at-
sisėdau, atsirėmęs į pušį. Patrankų ir
kulkosvaidžių šūviai po truputį retėjo
ir tolo. Temo. Giliai atsidusau. Likau
visiškai vienas, aplinkui vien bolše-
vikai, jokio pažįstamo, o lietuvių visai
nėra. ,,Kažin, kur dabar Seredinskas,
Vitas, kiti mūsų skyriaus kariai?”;
,,Kur brolis?”; ,,Ar jie sugebėjo iš-
trūkti?”; ,,Kas laukia manęs?”... – to-
kie ir panašūs klausimai nedavė ra-
mybės.

Prisiminiau, kad per visą tą są-
myšį aš sugebėjau išlaikyti savo
duonmaišį, kurį visą laiką nešiausi
ant pečių ir išsaugojau nuo sušlapimo
upelyje. Išsitraukiau šiokio tokio
maisto. Užkandau, užsirūkiau. Prie
manęs tuoj priėjo vienas, po to ant-
ras, trečias,... rusų kareiviai, ir visi
prašė: – Daj zakūritj!

Daugelis raudonarmiečių visai
neturėjo rūkalų, tad man nori nenori
teko su jais dalytis sovietiškais ,,Be-
lomor” papirosais. Ko pasekoje,
duonmaišio turinys greitai tirpo. Po
rūkalų dalybų iškart atsirado daug
,,draugų”, kurie mane ramino, saky-
dami, kad aš dar tikrai pasimatysiu
su savo dalinio kariais. Vėlai vakare
šaudymas nutilo. Ir per visą naktį
buvo ramu. Buvau labai pavargęs,
todėl pasidėjęs po galva duonmaišį
(dėl viso pikto) ramiai, po ta pačia
pušimi užmigau.

5. Miškais į rytus

Anksti ryte pažadino kažkoks
karininkas ir įsakė eiti paskui jį. Visi
kiti dar miegojo. Apsidžiaugiau, kad
nelaiko paruošto nagano (vadinasi,
dar nešaudys!). Bet abejonių buvo.

Paėjus miško keliukais apie kilo-
metrą, išėjome į vieškelį, kuris irgi
ėjo mišku. Čia stovėjo įvairių sunk-
vežimių ir įvairios kariškos technikos
bei pabūklų. Prie šios kolonos ant
kelio stovėjo grupelė visokių rangų
rusų karininkų (apie 20–25). Sužiuro
visi. Pasirodo, jie laukė mūsų. Pri-
ėjus, vyriausias iš jų – pulkininkas-
komisaras kreipėsi į mane:

– Veši mus. Pasirink vieną iš čia
esančių sunkvežimių. Patikrink, ar
veikia. Pripildysi pilną baką benzino,
ir važiuojam (,,paiechali”). Man pasi-
darė labai liūdna – teks važiuoti dar
toliau į rytus. Buvo viskas aišku, ko-
dėl manęs nenušovė: palikę savo da-
linius ir eilinius karius likimo valiai,
šie bolševikų karininkai rūpinosi tik
savo kailiu, o aš, jų laimei, turbūt bu-
vau vienintelis, kuris galėjo vairuoti.

Čia buvo paliktos įvairiausių
markių mašinos, bet nė vienoje ne-
radau užvedimo raktelių. Nutariau
pasirinkti neblogai pažįstamą sunk-
vežimį ,,GAZ AA’’, praktiškai, ru-
sišką ,,Ford” kopiją. Aš žinojau, kad
ši mašina, palyginti lengvai valdoma
bloguose keliuose (o čia gerų kelių
nebuvo). Išėmiau užrakto spynelės
laidus ir pamėginau užvesti. Veikia,
viskas tvarkoje. Pripildžiau pilną ba-
ką benzino, imdamas iš kitų mašinų.
Radęs paėmiau dar bakelį atsargai.

Iš pasitenkinimo, kad lengvai
paspruks nuo vokiečių, trindami del-
nus, skubiai susėdo ,,draugai” karinin-
kai (,,tavarišči aficėry”). Šalia manęs
atsisėdo pulkininkas-komisaras, o
kiti sulipo į kėbulą ir vos ten sutilpo.

– Paiechali! – gavau įsakymą ir
užvedęs ,,nugazavau” rytų kryptimi.

Štai taip, man padedant, ,,įnir-
tingai kovodama su priešu” traukėsi
Raudonoji armija.

* * *
Važiavome Minsko link. Beva-

žiuojant dulkėtu miško vieškeliu, pa-
kelėse mačiau labai daug paliktų ma-
šinų, daugiausia kariškų. Kai kurios
iš jų buvo sudegusios, šalia kitų sto-
viniavo rusų kareiviai. Vienoje vieto-
je nustebęs pravažiavau 3 mūsų
miesto autobusus su tautine juosta
ant šonų. Tai buvo švediški ,,Magi-
rus” autobusai, kurie kursavo Kauno
gatvėmis. Supratau, kad, tikriausiai
lėktuvų antpuolio metu jų vairuotojai
sėkmingai pasinaudojo proga ir pabė-
go į mišką, kartu su degimo rak-
teliais. Tad niekas iš pasimetusių ru-
sų negalėjo jais pasinaudoti. Po kurio
laiko iš miško keliuko vėl išvažia-
vome į Minsko plentą. Galvojau, kad
dabar jau važiuosime geresniu keliu
ir bus lengviau vairuoti. Bet komisa-
ras įsakė pervažiuoti plentą skersai
ir, vėl įvažiavus į mišką, surasti kelią,
kuris eitų mišku, lygiagrečiai plento.
,,Kad būtų saugiau važiuoti” –
paaiškino. Persikėlę į kitą plento pu-
sę, dar kiek pavažiavome miško kir-
timu ir, įvažiavę į tankesnį, labiau
krūmais apaugusį miško plotą, susto-
jome poilsiui. Nuo plento buvo apie
800 metrų. Komisaras iš jaunesnių
karininkų išstatė sargybą, o porą iš jų
išsiuntė paieškoti tinkamo kelio
miške. Kas turėjo ką valgyti, pradėjo
užkandžiauti, o kiti atsigulė pakrū-
mėse ir rūkė. Aš atsiguliau netoli ma-
šinos ir užmigau.

Prabudau jau gerokai sutemus.
Komisaras ir visi kiti susirinkę ratu
kažką tarėsi. Vėliau sugrįžo žvalgy-
bon pasiųsti karininkai ir pranešė:
,,Paraleliai plento, miške, yra įvairių
keliukų bei proskynų, kuriomis įma-
noma važiuoti (,,možna prajie-
chat”)”. Iš jų kalbų aš supratau, jog
jie ne tik visiškai nesigaudo šiose vie-
tovėse, bet taip pat neturi jokių že-
mėlapių! Kiek pasitarę, karininkai
nusprendė važiuoti tais miško keliu-
kais ir kirtimais, toli neatsitraukiant
nuo plento. Pulkininkas vėl atsisėdo
šalia ir mes ,,pajiechali”. Dabar siau-
rais keliukais ir kirtimais teko va-
žiuoti naktį, ir tik įjungus pažibinčius
(žibintų neleido komisaras!). Taip
vairuoti man buvo labai neįprasta ir
sunku. Be to, važiuojant kirtimais
pasitaikydavo daug kelmų bei užvir-
tusių medžių, per kuriuos sunkve-
žimiui pravažiuoti buvo neįmanoma
(miškas juk – socialistinis – neprižiū-
rimas!). Tada sustojus tekdavo papra-
kaituoti ir ,,draugams karininkams”.
Išlipę iš kėbulo, jie turėjo pašalinti
kliūtis, o vietomis stumti tarp kelmų
ar į kokį griovį įstrigusį sunkvežimį.
Važiavimas buvo sunkus ir lėtas. ,,Ta-
varišči aficėry” vežikiškai keikda-
miesi stūmė mašiną, bet jos palikti ir
eiti pėsčiomis niekas nenorėjo.

Keista, bet jie turbūt jau neblogai
žinojo ir priešų taktiką. Vokiečių ka-
riuomenė nakties metu plentu ne-
judėjo. Jų daliniai naktimis daugiau-
sia ilsėjosi atvirose ir apgyvendintose
vietovėse, o dienos metu vėl traukė
,,nach Osten”. Todėl vokiečiai mūsų
sunkvežimio burzgimo ir šviesų ne-
galėjo nei užgirsti, nei pastebėti. Dėl
šios aplinkybės naktį galėjome drą-
siai važiuoti plentu ir būtume sėk-
mingai ,,pasitraukę”. Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. Kodėl visiems
biudžetininkams mažinti atlygini-
mus 10 proc., nors dėl tokio sprendi-
mo kur kas labiau nukentės žmonės,
kurie uždirba du tūkstančius litų per
mėnesį, negu penkis kartus daugiau
gaunantys kaimynai? Juk neseniai
Vyriausybė nutarė proporcingai dau-
giau mažinti 15-20 kategorijų valsty-
bės tarnautojų algas ir Seimo pir-

mininko, premjero, parlamentarų,
aukštesnio rango teisėjų atlyginimų
koeficientus. Turėtų panašiai elgtis ir
dabar.

Jei Vyriausybė rimtai nepasis-
tengs tartis su visuomene ir atviriau
dalytis žiniomis bei ketinimais, jai
gresia G. Kirkilo Vyriausybės likimas.

Alfa.lt 

Kirkilo pėdsakais

Atkelta iš 3 psl.     kaina šiek tiek
padidės. Tačiau tikrai ne tiek, kiek
buvo skaičiuojama anksčiau – iki 80
centų. Vidutiniškai elektros energijos
kaina didės 8–10 centų.

Vyriausybė yra patvirtinusi
strategines elektros rinkos plėtojimo
kryptis. Palaipsniui vis daugiau elek-
tros mūsų šalyje bus parduodama
laisvos rinkos sąlygomis. Pradėsime
nuo 35 proc., o vėliau kiekį nuosek-
liai didinsime. Jaučiame elektros tie-
kėjų iš Estijos, Latvijos ir Baltaru-
sijos susidomėjimą tuo. Kaip vyks ši
prekyba, dar sprendžiama.

Užkirs kelią monopolijoms

– Lietuvos elektros rinkoje
monopolininkės vietą užsitikri-
no Rusijos elektros energijos mo-
nopolininko ,,Inter RAO JES”
antrinė įmonė Elektros realiza-
vimo centras (ERC). Turime kar-
čios patirties, kaip už tarpinin-
kavimą perkant dujas iš Rusijos
pelnosi ,,Dujotekana”. Ar soli-
daus pelno elektros vartotojų
sąskaita nesusižers ir ERC?

– Pirmiausia, ERC įsteigtas ir
valdomas Rusijos kompanijos, nuo
mūsų jo sprendimai nepriklauso.
Sieksime priklausomybę nuo elektros
energijos tiekimo iš Rusijos laikyti
neperžengdami sveiko proto ribų.
Šiam reikalui pasitarnaus Elektrėnų
šiluminė elektrinė, gamindami elek-
trą ten, naudosime daugiau Lietuvoje
gaminamo mazuto.

Iš kur pirksime elektros energiją,
apsispręsime tik patys. Žiūrėsime ne
tik į kainas, bet ir rūpinsimės, kad
rinkoje neatsirastų monopolinių tie-
kėjų.

Vyriausybė negrius

– Išrinktoji prezidentė Dalia
Grybauskaitė nurodė problemiš-
kiausias sritis: finansų, socialinės
apsaugos ir darbo, sveikatos, ūkio
bei energetikos. Esate pasiruošęs
pasikeitimams Vyriausybėje?

– Būsimosios prezidentės nuro-
dytos sritys, taip pat ir valstybės val-
dymas, didelį susirūpinimą kelia ir
man. Dėl ministrų su išrinktąja val-
stybės vadove kalbame ir kalbėsimės,
nematau didesnių problemų dėl to
sutarti.

Vyriausybė ir valdančioji koalici-
ja dirba veiksmingai. Per pusę darbo
metų mums pavyko 7 proc. bendrojo
vidaus produkto (BVP) sumažinti
viešųjų finansų deficitą. Nereikia
pamiršti ir ekonomikos skatinimo
paketo. Gal nesugebame to tinkamai
nušviesti, tačiau 4-5 mlrd. litų į šalies
rinką ,,įlietų” Europos Sąjungos pini-
gų, yra solidus laimėjimas.

– Padėtis valdančiojoje koali-
cijoje gana įtempta. Konservato-
rių partneriai nepritaria kai
kuriems siūlomiems mokestini-
ams pakeitimams, piktinasi, kad
nesitariate su jais.

– Vyriausybė tikrai nežlugs – nė-
ra progų. Žinių apie Permainų koali-
cijos braškėjimą ir griūtį buvo nuo jos
susibūrimo pradžios. Kaip matote,
dar gyvuojame. Vadovėliai nerašo,
kaip suvaldyti susidariusią sudėtingą
padėtį, todėl su partneriais karštai
diskutuojame, ieškome būdų, kaip
įveikti sunkumus.

Premjerą kalbino 
Roberta Tracevičiūtė

,,Lietuvos žinios”

A. KUBILIUS



10          DRAUGAS, 2009 m. liepos 2 d., ketvirtadienis

Čikagoje paminėta
Gedulo ir vilties diena

Mano viešnagė Čikagoje artėja į
pabaigą. Atsisveikindama noriu bent
trumpai apžvelgti jos įspūdžius. Tiks-
las – aplankyti savo artimuosius. Ne-
tikėta ir maloni akimirka – gimi-
naičių namuose ant sienos gražiai
apiforminta kabo Lietuvos trispalvė
vėliava. Visa žento Kastyčio Dailidės
šeima, artimieji ištikimi Lietuvos
patriotai, o teta Elena Rožėnienė,
kaip man atrodo, savo gyvenimą pa-
skyrus tėvynei Lietuvai. Jos dėka
man ir teko susipažinti su buvusiais
mano tėvynainiais – dabar Čikagos
lietuvių bendruomene. Laikas pasi-
taikė dėkingas: vyko renginiai, Lie-
tuvos 1000-mečio paminėjimai. Ste-
bėjau Čikagos centre ir Lemonte
šventines programas, kurios buvo
tikrai lietuviškos, o svarbiausia jas
atliko jaunimas ir  ne tik – dalyvavo
ir patys mažiausieji. Vos galėjau su-
laikyti džiaugsmo ašaras...

Didelę meilę ir pagarbą jaučiu
Jums, mieli mano tėvynainiai, kad tą
meilės sėklą savo tėvynei sėjate atei-
nančioms kartoms!.. Tą jaučiau susi-
tikime su lietuvių bendruomene
„Seklyčioje”, birželio 14 d. Gedulo ir

vilties dieną su Jūros šauliais, kalbė-
dama „Margutyje II”.

Susitikimuose teko pasidalinti
mintimis apie sovietinės okupacijos
išgyvenimus skausmo, pažeminimo,
tremties ir lagerių kančias bei sun-
kią, skausmingą kovą dėl savo tė-
vynės laisvės. Lietuvos laikraštis
„Tremtinys” rašė, kad dėl Antrojo
pasaulinio karo dėl savo Tėvynės pa-
aukota 1 mln. lietuvių kovotojų gyvy-
bių.

Mes išlikome (turime omeny gy-
venančius Lietuvoje, čia Amerikoje,
ar bet kur kitur). Kovojome visi kartu
pagal galimybes. Noriu pacituoti
dienraščio vyr. redaktorės gerb. Da-
lios Cidzikaitės žodžius – „tarp jų yra
tokių, kurie išvažiavo svetur ne pini-
gų, bet pagarbos, saugumo ir lygybės
ieškoti.” Už tai, kad praėjus  daugiau
nei 60 metų po sovietinio baisaus
košmaro, Jūs tebedalyvaujate veiklo-
je dėl Tėvynės gerovės ir klestėjimo –
nuoširdžiausias ačiū Jums. Laimės,
sveikatos ir negęstančio optimizmo!

Su pagarba,
Aldona Dargužaitė-

Brazionienė

Atsisveikinant su Čikaga

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Birželio 14 d. – Gedulo ir vilties
diena. Šią dieną Lietuvoje minimi
tremtyje žuvę lietuviai. Paminėjo šią
kraupią datą ir čikagiečiai. Balzeko
lietuvių kultūros mu ziejuje, Jaunimo
centro ka vinėje, Bo čių menėje buvo
rodomas su krečiantis latvių kino
režisieriaus ir po litologo Edvins Sno-
re dokumentinis filmas ,,The Soviet
Sto ry”, kurio premjera 2008 metais
su kėlė didžiulį atgarsį. „Sovietų
istorijoje” atskleidžiamas ir do ku-
mentais pagrindžiamas ypač glau dus
XX amžiaus Europos totalitarinių re -
žimų – Rusijos stalinizmo ir Vokie-
tijos nacizmo – bendradarbiavimas,
gajos mar ksizmo-stalinizmo gijos
dabartinės Ru sijos politikoje ir visuo-
menės gyvenime.

Žiūrovas supažindinamas su  juo -
džiausiais Sovietų istorijos pus la -
piais: badmečiu Ukrainoje (1932–
1933 m.), Katynės skerdynėmis, na-
cių SS ir so vie tų NKVD bendradar-
biavimą, masinius trėmimus, medi-
cininius bandymus GULAG’e.

Prieš filmo rodymą Arvydas Re -
neckis pateikė susirinkusiems kai ku -
riuos statistinius duomenis apie šią
bai sią tragediją. 

1941 m. nuo birželio 14 d. iki 18-
osios buvo ištremti Lietuvos politi-
niai veikėjai, partijų ir organizacijų
va dovai, karininkai, gydytojai, moky-
tojai, ūkininkai ir jų šeimos – 18,500
žmo nių, trečdalis jų – vaikai. Są ra -
šuo se buvo numatyta ištremti per
22,000 žmonių. Lietuviai į Sovietų
Są jun  gos gilumą, Sibirą buvo tremia-
mi iš tisomis šei momis. Daugiausia
lie tuvių kalėjo Krasnojarsko krašte.
1940–1944 metais NKVD lageriuose
buvo su naikinta apie 8,000 pirmųjų
įkalintų lietuvių tremtinių.

Įvairiose Sibiro vietose tremti-
niai buvo verčiami dirbti medkirčių,
gele žinkelio tiesėjų ir kt. sunkius fi-
zinius darbus. Be to, juos vargino šal-
tos ap linkos sąlygos, jiems patiems
teko sta tytis būstus. Ypač sunki
padėtis buvo ištremtųjų į negyvena-
mas salas Lenos žiotyse, prie Laptevų
jūros. Čia tremti niai turėjo kone
plikomis rankomis sta tydintis jurtas,
žemines, barakus.

Lietuvoje 1944–1952 metais buvo

suimta 18,819 partizanų, o per visą
partizaninio karo laiką žuvo 20,101
partizanas (apie pusė jų 16–21 metų
amžiaus). Istorikų duomenimis 1945
m. pavasarį Lietuvoje veikė apie
30,000 partizanų, o po metų jau tik
apie 4,500. 1950 m. rudenį liko apie
1,200 Lietuvos partizanų.

Po karo Vokietijai kapituliavus,
JAV, Didžiosios Britanijos ir Pran cū -
zijos zonose įsteigtose Perkeltųjų as -
menų (DP) stovyklose Vokietijoje už-
re gistruota apie 60,000 lietuvių.

1948 m. gegužės 22 d., 4 val. r.
įvykdytas didžiausias masinis Lietu-
vos gyventojų trėmimas, jo metu gy-
vuliniais vagonais ištremta apie
40,000 žmonių. Tarp jų – 11,000 vai-
kų iki 15 metų.

1944–1952 m. į Kazachijos, Ko-
mijos, Krasnojarsko, Magadano lage-
rius iš Lietuvos buvo išvežta 142,500
kalinių. 37,000 mirė pirmaisiais dve-
jais kalinimo metais.

Iki šiol tiksliai nenustatytas tiks -
lus iš tremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į
tremtį skaičius. Žmonės buvo tremia-
mi kro vininių traukinių vagonuose. 

Paminėjimai vyko ir kitose lietu-
vių susibūrimo vietose Čikagoje.
„Seklyčioje”, birželio 14 d. Gedulo ir
vilties dieną su Jūros šauliais susi-
tiko Čikagoje viešinti buvusi partiza -
nų ryšininkė, rezistencijos kovų da -
lyvė, viešnia iš Lietuvos Aldona Bra -
zionienė-Dargužaitė. Jos pasakojimai
sujaudino ir „Mar gutis II” klausyto-
jus. Apie susitikimą ,,Seklyčioje”
skaitytojai skaitė Aldonos Šmulkš-
tienės straipsnyje vakar dienos ,,Drau-
ge”. Viešnia greit išskrenda atgal į
Lietuvą. Apsilankiusi dienraščio re-
dakcijoje A. Brazionienė pasidalino
viešnagės įspūdžiais ir paliko atsi-
sveikinimo laišką, kurį siūlome skai-
tytojų dėmesiui.

Šiai liūdnai datai prisiminti ski-
riame ir laiško autorės brolio, buvu-
sio partizano Mečislovo Dargužo-Aro,
žu vusio už savo tėvynę Lietuvą, eiles
iš poezijos knygos ,,Ne mirt – gyvent
atėjom”, kurią 2008 metais išleido
lei dykla  ,,Naujasis lankas” Kaune.
Kny goje, kurią sudarė Teresė Ūksie -
nė – partizanų Irenos Petkutės-Ne -
rin gos ir Mečislovo Dargužo-Aro poe -
zija.  

MEÇISLOVAS DARGUŽAS

Kritusiam partizanui

Palinkę gluosniai tyliai verkė,
Kai, partizane, tu kritai,
Kai tavo akys užsimerkė,
Sustingo sielvarte laukai.

Prie upės krūmuose nutilo
Lakštutė suokusi linksmai.
Skausme žiedai lelijų sviro,
Nuliūdę apmirė laukai.

Už laisvę žemės mūs gimtinės
Tu savo galvą paguldei.
Niekuomet neužmirš didvyrių
Mūsų laisvos tautos vaikai.

Lietuvos sesės tavo kapą
Vainikais rūtų padabins.
Sūnelio motina netekus,
Čia širdį ašarom ramins...

Tau laurų spindinčią karūną
Nupins poetai dainose.
Garbė ir meilė tau tebūna
Per amžius mūsų širdyse.

1947.11.16, Aras

Buvusi partiza nų ryšininkė, rezistencijos kovų da lyvė, viešnia iš Lietuvos
Aldona Bra zionienė-Dargužaitė ,,Draugo” redakcijoje skaito savo brolio
Mečislovo Dargužo-Aro eiles.                     Laimos Apanavičienės nuotr.
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DAINAVOS STOVYKLOS FONDO 2008-2009 m. AUKOTOJAI

Švenčiant Dainavos stovyklos 50 metų gyvavimo sukaktį, 2006 m. kovo mėn.
pradžioje buvo įsteigtas Dainavos Stovyklos Fondas. Fondo tikslas yra užtikrinti
Dainavos stovyklos šviesią ateitį.

Dėkojame Jums, mieli rėmėjai, kad Dainavos fondas turi stiprų pagrindą,
Jūsų dosnių aukų įnašų dėka. Nuo įkūrimo iki šiandien, fondo aukotojų suma
yra $118,806,73.         

Galime džiaugtis ir didžiuotis, kad daugelis mūsų visuomenės vadovų ir
veikėjų buvo ar yra Dainavos ,,vaikai”. Tai akivaizdus įrodymas, kad sėkla paber-
ta Dainavos dirvoje, neša vaisių.

Užtikrinkime Dainavos stovyklos ir mūsų jaunimo ateitį, remdami šį fondą.
Prisiminkime Dainavos Stovyklos Fondą, švenčiant svarbias gyvenimo progas,
bei pagerbiant mirusius, atminimo aukomis. 

CAMP DAINAVA 
FOUNDATION, INC.

A NOT FOR PROFIT TAX EXEMPT
CORPORATION

FED. I.D. #20-4811506

Dainavos Stovyklos 
Fondo Taryba
Saulius Čyvas, 

pirmininkas
Dr. Marius Laniauskas,

iždininkas
Birutė Bublienė

Kastytis Giedraitis
Paulius Jankus

Aukas prašome siųsti:
Dr. Mariui Laniauskui; 
6604 Ivana Ct.; 
Mentor, OH  44060

Čekius rašyti:
Camp Dainava Foundation

2008-2009 m. fondo aukotojų suma padidėjo $21,715 įnašais. Seka 2008-
2009 m. (iki birželio 30 d.) aukotojų sąrašas. Skliausteliuose rasite aukotojo ben-
drą sumą šiam fondui. 

$2,000 Austė ir dr. Mindaugas Vygantai ($3,000)
$590 Alma ir Paulius Jankai ($660)
$500 E. ir K. Gudinskai ($500); Lina (Damušytė) ir Matthew Nicklin ($500);

Margaret ir Darius Rudžiai ($1,000)
$450 Danutė ir Vitas Sirgėdai ($750)
$400 Raminta ir Algirdas Marchertai ($700)
$300 Eugenia ir Casimir Kraucunas ($300); Elena Misiūnas ($300)
$275 Alė ir dr. Eligijus Leliai ($1,375)
$250 Dr. Dalia ir Rimantas Bitėnai ($1,250); Dr. Ona ir dr. Jonas Daugirdai

($1,250); Birutė ir Juozas Kasperavičiai ($450); Mary ir Marius Kriaučiūnai
($250); Zita ir Antanas Kušeliauskai ($350); Daina ir dr. Donatas Siliūnai ($350);
Talka Lithuanian Credit Union Ltd. ($750)

$200 Eglė ir dr. Marius Laniauskai ($1,610); Vita Neverauskienė ($200);
Dalilė ir Antanas Polikaičiai ($400); Marius Polikaitis ($400); Ramunė Rač-
kauskienė ($300); Irena Sušinskienė ($400); Taura ir Vitas Underiai ($300); Lina
ir Aras Žliobai ($200)

$175 Ramunė ir Juozas Mikailos ($375); Janina ir Narimantas Udriai ($775)
$170 Rūta ir Kęstutis Sušinskai ($1,270)
$160 Cleveland'o Grandinėlės veteranai ($160)
$150 Dr. Kazys Ambrozaitis ($250); Paul Dalinda ($150); Rita ir Kastytis

Giedraičiai ($1,495); Kristina ir Aras Mattis ($150); Jūratė Medziak ($150);
Office of Accountability of Columbus City Schools ($150); Vytas Petrulis ($300);
Birutė ir Jonas Sveros ($150)

$135 Employees of Columbus City Schools ($135); Rožė Ražauskienė ($160)
$125 Birutė ir Algimantas Bubliai ($1,200); Ada ir Augustinas Stungiai

($125); Indrė ir Donatas Tijūnėliai ($1,425)
$120 Rūta ir Linas Mikulioniai ($295)
$115 Česlova Naumienė ($165)  
$100 Kun. Alfonsas Babonas ($200); Dr. Nijolė Bražėnaitė ($100); Audra ir

Raimundas Čapai ($200); Roma Čepulienė ($200); Dana Čipkienė ($100); Kun.
Matas Čyvas ($700); Nijolė Dėdinienė ($100); P. Gaidamavičius ($100); Laima
Gaigalienė ($100); Laima ir Vacys Garbonkai ($100); Birutė Kutkutė Gillis
($100); Vida ir Ben Grigaliūnai ($100); Regina ir Rimantas Griškeliai ($100);
Paulina Heiningienė ($300); Palmira Janušonienė ($1,100); Rasa ir Juozas
Kazlai ($200); Stasė Kazlauskienė ($100); Giedrė ir Juozas Končiai ($100); Iza-
belė ir Rimas Korsakai ($650); Liudas Landsbergis ($100); Birutė ir Ancius
Laniauskai ($100); Andrėja ir Viktoras Memėnai ($100); Rev. Vytas Memėnas
($200); Karen ir Vytas Mickai ($100); Marija Mikonienė ($200); Janina ir Jonas
Mikulioniai ($200); Adrija ir Vidas Neverauskai ($100); Jūra ir dr. Algis Norvilai
($200); Alfonsas Pargauskas ($200); Catherine ir Algis Petruliai ($200); Ramutė
ir Vytas Petruliai ($100); Lidija ir Darius Polikaičiai ($300); Terri ir Jonas
Prunskiai ($100); Bernadeta ir Linas Rimkai ($100); Ona ir Vaclovas Rociūnai
($200); Alma ir Arvydas Šiaudvyčiai ($100); Dr. Rimvydas Sidrys ($150); Zuzana
ir Edvardas Skiočiai ($100); Aldona ir Linas Smulksčiai ($100); Dr. Rozalija Som-
kaitė ($100); Alma ir Edis Sventickai ($300); Gintas Taoras ($100); Faith ir
Richard Thomas ($100); Viktutė ir dr. Marius Tijūnėliai ($2,600); Laima ir Ra-
mūnas Underiai ($100); Aldona Underienė ($175); V3 Companies of Illinois LTD.
($100); Ramona ir John Vaikučiai ($100); Dr. Elona ir dr. Rimas Vaišniai ($100);
Viktorija ir Antanas Valavičiai ($100); Živilė ir Vytas Žemaitaičiai ($300)

$75 Vanda ir dr. Vitoldas Gruzdžiai ($100); Vita ir Viktoras Memėnai ($200);
Stasė ir Zenonas Obeleniai ($125); Vida ir Linas Orentai ($575)

$65 Nijolė ir Donatas Balčiūnai ($165)
$55 Liuda ir Algis Rugieniai ($55); Ona Žilionienė ($125)

$50 Aldona ir Enrico Adair ($50); Daina ir Andrius Anužiai ($50); Rita
Balytė ($150); Genovaitė ir Tadas Baužai ($50); Dr. Vytautas Bieliauskas ($100);
Natalija ir Petras Bieliniai ($100); S. Čepėnas ($50); Julija ir Rimvydas Čepuliai
($90); Daina ir Saulius Čyvai ($150); Asta ir Linas Daukšai ($50); Audra ir Vitas
Dauliai ($50); Sofija ir Stasys Džiugai ($50); Teresė ir Algimantas Gečiai ($130);
Jonas Gudėnas ($50); Arti ir Jim Hammond ($50); Robertas Janšauskas ($150);
Gražina ir Vytautas Kamantai ($150); Alexandra ir Juozas Kazickai ($550); Aleli
ir dr. Romas Kazlauskai ($150); Daiva ir dr. Petras Kisieliai ($1,050); Dr. Domas
Lapkus ($1,050); Gražina ir dr. B.K. Latožos ($250); Karen ir Edward III Liggett
($50); Roma Lock ($50); Daiva ir Paulius Majauskai ($550); Janice ir Martin
Malishefski ($50); Daina ir Tomas Matusaičiai ($50); Violeta ir dr. Vilius Mikai-
čiai ($50); Birutė ir Audris Mockai ($50); Virga ir Povilas Norkevičiai ($450);
Laima ir Tomas Petroliūnai ($50); Nijolė ir Algirdas Plečkaičiai ($50); Žibutė ir
Pranas Pranckevičiai ($550); Diana ir Matthew Pyle ($50); Dainė ir dr. Thomas
Quinn ($1,080); Vitas Rugienius ($50); Dana Rugieniūtė ($1,550); Vanesa San-
doval ($50); Dr. Alex ir Vytas Sauliai ($50); Stefa Sidlauskienė ($50); Ona Skar-
dienė ($150); Džiugas Staniškis ($1,050); Dr. Renata ir dr. Vincas Staniškiai
($50); Dr. Viktoras Stankus ($100); Dr. Živilė ir dr. Linas Vaitkai ($50); Valdonė
Žiedonienė ($100)

$45 Nijolė ir Donatas Balčiūnai ($145); Alė ir Andrius Butkūnai ($255);
Aniceta Giedraitienė ($95)

$40 Rėda ir Juozas Ardžiai ($40); Vida ir Linas Juškai ($40); Rita ir Dale
Kulbago ($40); Vaida ir Rimantas Petraičiai ($40); Regina ir Gintaras Puškoriai
($840); Ona Ralienė ($40); Rima ir dr. Patrick Tessman ($40)

$35 Teresė ir Algimantas Landsbergiai ($235); Dalia ir Linas Mockai ($85);
Suzanne Zelnik Geldys ($55)

$30 Lidija ir dr. Julius Ringai ($30); Victoria ir Darius Siliūnai ($30); Aldona
ir Arnie Weiss ($30)

$25 Vincas Apanius ($25); Nancy ir Jim Doglio ($25); Danutė Geldys ($225);
Loretta ir Algis Gudėnai ($25); Regina ir Robertas Janukaičiai ($75); Danguolė
Jurgutienė ($175); Karolina Kubilienė ($50); Helen Kudžius ($25); Ismena ir
Algirdas Lefkis ($25); Violeta Leger ($25); Dr. Vida ir dr. Jim Lock ($25); Marija
ir Kazimieras Marcinkevičiai ($25); Bronė ir Alfonsas Nakai ($50); Mečys Palū-
nas ($25); Zenonas Prūsas ($25); Judith ir Thomas Sheahan ($25); Regina ir dr.
Eugenijus Šilgaliai ($555); Dalia Stonienė ($100); Mingailė Mikelskaitė Taber
($25); Barb ir Tom Turner ($25); Ann Marie ir Joseph Ugianskiai ($25); 

$20 Gražina ir Viktoras Ankai ($20); Vida Barzdukienė ($20); Vida ir Gedi-
minas Bučmiai ($190); Liuda ir Rimantas Čekoliai ($20); Bronė Čiunkienė ($20);
Judita Dargys su šeima ($20); Marytė ir Stasys Erlingiai ($170); Dalia ir Jaunius
Gilvydžiai ($20); Marytė ir Steven Hudgens ($20); Elvyra ir Jurgis Idzeliai ($20);
Kijauskų šeima ($20); Jadvyga Kliorienė ($120); Lyana ir Andrius Kubiliai ($20);
Ken Kudžius ($20); Maureen LaRocca ($20); Loreta ir Gary Mikeska ($70);
Valentina Raučkienė ($45); Genutė ir Algis Rudžiai ($45); Leslie (Jūratė) Rzez-
nik ($20); Rita ir Vytautas Šakeniai ($20); Dana ir Tomas Šakeniai ($20); Roma
ir Henrikas Tatarūnai ($20); Sharon ir Eugenijus Vasilevičiai ($20); Auksė ir
Stanislovas Venciai ($20); Daiva Waterwash ($20)

$15 Dr. Lidija Balčiūnaitė ($45); Gaja ir Liutauras Milevičiai ($515); Lina ir
Eric Trower ($15)

$10 Marija Arštikienė ($20); Kazimiera Gobienė ($10); Liolė ir Kazys
Kizlauskai ($65); N.N.; Aleksas Petrauskis ($10); Angelė ir Vytautas Staškai
($10); Aldona ir Romas Zorskai ($75)

Mirusiųjų atminimui aukos:
a.a. Antano Lelevičiaus atminimui paaukota $100
a.a. Birutės Bagdanskienės atminimui paaukota $265
a.a. Anatolijaus Viskanto atminimui paaukota $610
a.a. Angelės Kukučionienės atminimui paaukota $840
a.a. Broniaus Polikaičio atminimui paaukota $1,335
a.a. Irenos Sušinskienės atminimui paaukota $2,735

Mariaus Laniausko nuotraukos
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�Skaitytojams pranešame, kad
redakcija liepos 3 d., penktadienį,  dėl
JAV Nepriklausomybės dienos ne dirbs.

�Maloniai kviečiame į jauno ir
talentingo akordeono muzikos atli -
kėjo Martyno Levickio koncertą lie -
pos 5 d., sekmadienį, 12:30 val. p.p.
Lie tuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lie tuvių centre, (14911 127th St., Le -
mont, IL 60439). Koncerto metu de -
vy niolikmetis Lon dono Karališkos
mu zikos akademijos studentas atliks
keletą originalių bei barokinių kompo -
zicijų, o taip pat pra  moginės akor -
deono muzikos kū ri nių.  

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

�Palaimintojo Jurgio Matulaičio
mi sijos 20-mečio jubiliejinių renginių
ko mitetas ieško savanorių padėti pa -
siruošti misijos 20 metų jubiliejinei
šventei, kuri prasidės gruodžio 31 d.
ir  bus švenčiama  ištisus metus. Nu -
matoma aukoti jubiliejines šv. Mišias,
surengti jubiliejinį pokylį, surašyti

mi   sijos istoriją ir t. t. Kviečiame sa va -
norius į pagalbą.

�Keliaujančiųjų iš Lietuvos dė -
mesiui! Važiuojančių iš Lietuvos ir
turinčių vietos lagamine prašome su -
s toti  Vilniaus  Šv. Kazimiero bažny -
čio je ir misijon atgabenti Šv. Raštų ir
kitų religinių knygų. Darbo valan-
domis kreiptis į jėzuitų sekretorę Re -
natą Vilniuje, tel.: (5) 212-1715 arba
mob. 8-699-31986, Kaune – į ses. Pran-
cišką Bubelytę, tel.: (37) 73-04-08. Iš
anksto nuoširdžiai dėkojame.

�Liepos 6 d., pirmadienį, 10:30
val. r. šv. Mišios Šv. Kazimiero baž ny -
čioje, Vilniuje. Giedos jungtinis „Dai -
navos” (vad. D. Polikaitis) ir Vilniaus
jėzuitų gimnazijos jaunimo (vad. L.
Aba ris) choras. Tel. pa siteiravimui:
630-243-6234.

�The Anthracite Heritage Mu -
seum, McDade Park,  Scranton, PA
rug  pjūčio 2 d. nuo 12 val. p. p. iki 5
val. p. p. vyks Lietuvos diena. Mu -
ziejuje bus rodomi lietu viš ki filmai,
veiks šiai dienai suruošta paroda,
skambės lietuviška muzika. Įėjimas –
6 dol. suaugusiems, 4 dol. vai kams
nuo 3 m. amžiaus. Tel. pa si tei ra vi -
mui: 570-963-4804.   

�,,Meno8dienos”, kūrybinė sto -
vykla suaugusiems, penktą kartą
ruo šiama š. m. rugpjūčio  23–30 die -
nomis Neri ngos stovykloje, Vermont.
Numatomos piešimo, fotografijos,
skulptūros, tekstilės, grafikos, poezi-
jos, judesio, juvelyrikos, mezgimo,
dra mos, liaudies dainų ir kitos pa mo -
kos, kurias dėstys lietuviai daili nin -
kai, poetai, muzikai. Daugiau in for -
macijos apie stovyklą ,,Me no 8 die nos”
rasite:  www.neringa.org

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

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Informuojame, kad LR Generaliniame konsulate Čikagoje jau priimami
do kumentai Lietuvos Respublikos pasams su naujais biometriniais duo me -
nimis (pirštų atspaudais bei elektroniniu parašu) išduoti. 

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad anksčiau išduoti Lietuvos Respulikos
pasai galioja iki juose nurodytos galiojimo laiko pabaigos, todėl nėra būtina jų
keisti.

LR Generalinio konsulato Čikagoje informacija

Architektūrinė iškyla didžiausiu Čikagos upės laivu ,,Chicago‘s First La -
dy”,  gidu prof. Jurgiu Anysu ir pučiamųjų orkestru „Gintaras” vyks liepos 12
d., sekmadienį, nuo 4:30 val. p.p. iki 7 val. v. 

Nepraleiskite puikios progos gražią sekmadienio popietę sužinoti dau-
giau apie miestą, kuriame gyvenate ir kuris nuolat keičiasi. Prof. J. Anysas
kalbės lietuviškai. Laive veiks baras. Vietų skaičius yra ribotas, bilietus reikia
užsisakyti iš anksto. Kaina – 35 dol.

Daugiau informacijos ir užsakymai tel.: 708-207-8406. 

Kartu giedokime Lietuvos himną
Liepos 5 d., sekmadienį, po 10 val. r. šv. Mišių Brighton Park Švč. Mer-

gelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos bažnyčioje rinksimės  Mozerio
salėje, 2745 W. 44 St., Chicago, kur 1 val. p. p., apglėbdami savo gimtinę
Lietuvą tūkstantmečio proga ir prisijungdami prie lietuvių visame pasaulyje,
giedosime Lietuvos himną. Visus atvykusius vaišinsime tortu ir šampanu. Tą
nepakartojamą akimirką būti kartu visus maloniai kviečia Amerikos lietuvių
Moterų katalikių sąjungos 20-ta kuopa.

JAV LB Cicero apylinkės lie tuviai sekmadienį, liepos 5 d., rinksis 12:50
val. p.p. prie lietuviško kryžiaus šalia Šv. Antano bažnyčios (1501 S. 50 Ave.,
Chicago). 1 val. p.p. kartu su lie tu viais visame  pa saulyje jie giedos Lie tuvos
himną. Esant lietingam orui rink simės į lietuvių ,,ka vutės” kambarį mokyk-
los pastate. Prie bažnyčios plevėsuos Lietuvos vėliava.  

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė maloniai kviečia švęsti Lietuvos var do
tūks tantmetį Šaulių namuose, 2417 W. 43rd St., Chicago. Liepos 5 d. 1 val.
p. p. visi gie dosime Lietuvos himną, po to links minsimės grojant ir dainuojant
Li gitai ir Algimantui Barniškiams. Tel. pasiteiravimui: 773-434-3713.

Liepos 5 d. po 10 val. r. šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčio-
je kviečiame visus rinktis į ,,Seklyčią”, kur 1 val. p. p. kartu su Lietuva ir
viso pasaulio lie tu viais giedosime Lietuvos himną. Muzikos garsais mums pri-
tars muzikas Faustas Strolia. 

Liepos 5 d., sekmadienį, 1:30 val. p. p. kviečiame visus susirinkti Times
Square, Broadway, New York tarp 43 ir 44 gatvių. Parepetuosime ir įsijun -
k sime į bendrą chorą – 2 val. p. p. New York laiku su viso pasaulio lietuviais
giedosime Tautišką giesmę!

Kviečiame susirinkti High Park, Toronto (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 sutiktuvių proga giedosime Lietuvos himną su viso
pasaulio lietuviais.

Martynas Levickis 

Petras Duda, gyvenantis Oak Park, IL, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką laikraščiui paremti. Ačiū, kad mus
skaitote ir dosniai paremiate.

Zinaida Katiliškienė, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Petras Brizgys, gyvenantis Evanston, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame
Jums.


