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Vilnius, liepos 6 d. (ELTA) – Lie-
tuvai minint savo vardo paminėjimo
tūkstantmetį, duris atvėrė tvirtos ir
galingos Lietuvos simbolis – Valdovų
rūmai.

Lietuvos valstybingumo simbolį
atidarė penki karūnuotieji asmenys –
Danijos, Švedijos, Norvegijos valdovai
ir jų šeimų nariai bei keli valstybių
vadovai – Lietuvos, Lenkijos, Ukrai-

nos, Latvijos, Islandijos, Suomijos,
Gruzijos prezidentai ar ministrai pir-
mininkai, Apaštalų Sosto specialusis
legatas, Vokietijos, Baltarusijos, Ru-
sijos ministrai. Atidarymo ceremoni-
jos ir garbingų svečių sveikinimų
klausėsi pilna Katedros aikštė vil-
niečių ir miesto svečių.

Pasak prezidento Valdo Adam-
kaus, Valdovų rūmai – laiko ir karų

nesunaikintos tautinės tapatybės, ne-
ištrintos valstybinės atminties sim-
bolis.

Kalbėdamas apie LDK matmenį,
prezidentas pabrėžė, kad joje vyravo
daugiakultūriškumas, atvirumas vi-
soms čia skambėjusioms kalboms, ti-
kėjimams, pažiūroms, o iš pačių to-
limiausių šalių atvykę aukšti valdovai
ir studentai, vienuoliai ir amatininkai

rasdavo bendrą kalbą, grindžiamą
pagarba ir tolerancija.

Atkurtų, bet neįrengtų Valdovų
rūmų simbolinio atidarymo ceremo-
nijos metu virš šios svarbiausios isto-
rinės Lietuvos didžiųjų kunigaikščių
rezidencijos buvo pakelta istorinė
Lietuvos vėliava – baltas Vytis raudo-
name lauke.

•Sveikata. Jei įgėlė bitė
(p. 2)
•Antrą tūkstantmetį pa-
sitinkanti Lietuva (p. 3,
9)
•,,Tautiška giesmė” su-
vienijo (p. 4–5)
•Lietuvių telkiniuose.
Šešiasdešimt saulėgrąžų
Los Angeles, CA (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Lietuviui ugniagesiui
reikia mūsų pagalbos (p.
8)
•Atsiminimai (47) (p. 9)
•Vis dėlto pasisekė (p.
10)

,,Tautiška giesmè” suvienijo viso
pasaulio lietuvius

Baigèsi Pasaulio lietuviû ekonomikos forumas

Vilnius, liepos 3 d. (PLEF info) –
Liepos 3 d. pasibaigė Pasaulio lietu-
vių ekonomikos forumas (PLEF), or-
ganizuotas Lietuvos verslo konfe-
deracijos ,,ICC Lietuva”. Dvi dienas
trukusiame renginyje, trijų sesijų
metu, buvo pasikeista nuomonėmis,

pasidalinta patirtimi, užmegzti abi-
pusiai naudingi ryšiais. Prie apskrito
stalo surengtose diskusijose užsienio
lietuviai išsakė, su kokiais sunkumais
susiduria norėdami investuoti gimt-
inėje, išskyrė sritis, kuriose galimas
sėkmingas bendradarbiavimas, siūlė
ekonominės krizės Lietuvoje sprendi-
mo variantus ir pateikė konkrečius
pasiūlymus Lietuvos verslui.
Diskusijose taip pat dalyvavo prem-
jeras Andrius Kubilius, užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas,
ūkio ministras Dainius Kreivys, vice-
ministrai – Arnoldas Burkovskis ir
Rimantas Žylius.

Ministras pirmininkas A. Ku-
bilius patikino susirinkusiuosius, jog
Vyriausybė turi 3 prioritetus: valsty-
bes finansų ir lito stabilumą,
ekonomikos skatinimą ir socialinį
stabilumą, ir darys viską, kad šie pri-
oritetai išliktų.

Trečiajame Pasaulio lietuvių eko-
nomikos forume dalyvavo 320 verslo
atstovų iš 32 pasaulio šalių. Iš jų – 32
garbės konsulai iš 21 užsienio šalies
ir 4 šalyse reziduojantys komercijos
atašė. Negalėjusiems atvykti, buvo

sudaryta galimybė tiesiogiai stebėti
forumo darbą „LTV World” kanalą.

Forumo dalyviai priėmė rezoliu-
ciją, kurioje išreiškė lūkesčius, jog
Pasaulio lietuvių ekonomikos foru-
mas taps tęstiniu projektu ir pakvietė
LR Vyriausybę ir jos įgaliotas institu-
cijas aktyviai remti ir palaikyti Pa-
saulio lietuvių ekonomikos forumo
idėją.

2009 m. Pasaulio lietuvių eko-
nomikos forumą organizavusi Lietu-
vos verslo konfederacija ,,ICC Lie-
tuva”, savo veiklą pradėjusi 1994 m.
kaip nacionalinis pasaulinių Tarp-
tautinių prekybos rūmų („Interna-
tional Chamber of Commerce”) ko-
mitetas. Lietuvos verslo konfedera-
cijos ,,ICC Lietuva” atstovauja narių
ir kitų suinteresuotų šalies ūkio sub-
jektų teisėtiems interesams, kuria
palankią teisinę bazę ir aplinką na-
cionalinio verslo plėtrai. Organizacija
vienija 44 narius, iš kurių 14 – asoci-
juotų verslo struktūrų, 6 – advokatų
profesinės bendrijos, 15 – uždarųjų
akcinių bendrovių ir 9 – akcinės ben-
drovės.

Atkelti vartai î Valdovû rùmus

Pasaulio lietuvių ekonomikos forume
dalyvavo ir JAV dirbantys LR garbės
konsulai – Vytautas Čekanauskas ir
Stanley Balzekas, Jr.

Loretos Timukienės nuotr.
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Liepos 5 d. viso pasaulio lietuviai būrėsi giedoti Lietuvos himno – ,,Tautiškos giesmės”. Mintis apjuosti viso pasaulio tautiečius Lietuvos
himnu gimė ,,Tūkstantmečio odisėjos” buriuotojams lankantis pasaulio lietuvių bendruomenėse. Šiuose tautiečių susitikimuose
pastebėta, kad ,,Tautiška giesmė” gali skambėti kitaip ir suburti žmones įvairiuose pasaulio kampeliuose. Nuotraukoje – Orlando
JAV LB nariai, prieš himno giedojimą. Fotoreportažą iš kitų JAV Lietuvių apylinkių, kuriose buvo giedota ,,Tautiška giesmė”, rasite šio
,,Draugo” 4 psl. Antano Dundzilos nuotr.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

ŠARÙNAS PREIKŠAS

Bitės yra ne tik pavyzdingai dar-
bščios, bet ir narsios, beatodairiškos
kovotojos. Pažeidus jų gyvenimo
ritmą, sudrumstus ramybę, instink-
tyviai ginasi, nesiaiškina, kas kaltas,
ir gelia pirmą jų kelyje pasitaikiusį.
Remdamasis medikų patarimais, apie
įgėlimų pasekmes ir kaip nuo jų gel-
bėtis patarė Žemės ūkio rūmų spe-
cialistas bitininkystei, Kauno bitinin-
kų draugijos pirmininkas Juozas
Jankauskas.

Įgėlimai pavojingi sveikatai
ir gyvybei

Bitės būna piktesnės per kaitrą
ir lietingu oru. Jų įgėlimai pavojingi
ne tik žmonių, bet ir gyvulių sveika-
tai, bei gyvybei. Birželio 8 d. ganyklo-
je krito bičių sugeltas Ėriškių žemės
ūkio bendrovei priklausantis arklys.
Žmogus gali iškęsti keliasdešimt
bičių įgėlimų. Sugėlus didesniam
kiekiui, atsiranda pykinimas, vėmi-
mas, drebulys, galvos skausmas. Po
100–200 įgėlimų atsiranda sunkesnė
toksinė reakcija, o po 500 įgėlimų at-
siranda kraujosruvos, kraujas šla-
pime, prasideda eritrocitų irimas,
traukuliai, paralyžiai, pažeidžiama
centrinė nervų sistema ir nukentė-
jusysis dažniausiai miršta. Tačiau
didžiausią pavojų sukelia alerginės
reakcijos, kurios išsivysto nuo vieno
ar keleto bičių įgėlimų ir gali baigtis
mirtimi. 1-2 proc. gyventojų atsiran-
da toksinėms reakcijoms visiškai
nebūdinga simptomatika: viso kūno
niežulys, dusulio priepuoliai, sloga,
dilgėlinė, akių paraudimas ir ašaroji-
mas.

Būtina nedelsiant pašalinti
geluonį

Įdūrusi geluonį į odą, dėl jame
esančių dantelių bitė geluonies negali
ištraukti, bandydama nuskristi nuo
jo atsiplėšia ir mirtinai susižaloja. Jei
skubiai neištraukiame, geluonis vei-
kia toliau ir į žaizdą iš nuodų pūslelės
išspaudžia 0,05-0,4 mg nuodų. Juos
sudaro biologiniai aminai, proteinai
ir polipeptidai bei fermentai. Nuodai
iššaukia kraujosruvas, hemolizę,
neurotoksinį ir histamininį efektą. Į
kraują patekęs baltymų rinkinys įau-
drina organizmą, sužadina tam tikrų
antikūnių gaminimą. Vėlesnio balty-
mo antigeno ir antikūnio sąlyčio me-
tu kraujyje atsiranda cheminės me-
džiagos (histaminas, serotoninas, he-
parinas ir kt.), kurios apnuodija orga-
nizmą. Todėl po įgėlimo būtina kuo
greičiau pašalinti geluonį – aštriu
daiktu braukti per geluonį iš šono,
kad į žaizdą neišspaustume nuodų
pūslytėje likusių nuodų. Kad sulaiky-
tume greitą nuodų paplitimą po visą
kūną, virš įgėlimo vietos reikia uždėti
guminį veržiklį. Įgėlimo vietą reikia
atšaldyti, kad susitraukdamos krau-
jagyslės lėtintų nuodų paplitimą
organizme.

Įgėlimo pasekmės staigios
arba vėlyvos

Po įgėlimo pasireiškia ankstyvos
ir vėlyvos alerginės reakcijos. Dau-
giausiai, 95–98 proc. būna ankstyvos
– tuoj po įgėlimo ar per valandą po jo.
Vėlyvos reakcijos į bičių įgėlimus at-

siranda po 6–12 val. Reakcija daž-
niausiai pasireiškia lengvu ar viduti-
niu laipsniu arba sunkaus laipsnio
anafilaksiniu šoku. Esant lengvo laip-
snio alerginei reakcijai, pažeidžiama
oda ir gleivinė: niežti kūnas, atsiran-
da dilgėlinis išbėrimas, odos, poodžio
ir gleivinės patinimas. Jau ir šioje
stadijoje gali išsivystyti gyvybei pavo-
jingas liežuvio ir balso stygų patini-
mas. Paburkus nosies gleivinei, atsi-
randa čiaudulys, sloga, „užgula” nosį.
Greta vietinių būna ir bendriniai
požymiai: krečia šaltis, ,,dega” kūnas,
atsiranda sujaudinimas, pakyla tem-
peratūra. Esant vidutinio sunkumo
reakcijai, dar prisideda lygiųjų rau-
menų spazmai: dusulys, pilvo skaus-
mai, viduriavimas, krenta arterinis
kraujo spaudimas, retėja arba dažnė-
ja pulsas, gilėja viso organizmo pa-
kenkimai, didėja silpnumas, pasi-
reiškia sąmonės sutrikimai. Ištikus
sunkaus laipsnio anafilaksiniam šo-
kui, prarandama sąmonė, nevalingai
pasituštinama ir pasišlapinama, at-
siranda traukuliai, arterinis kraujo
spaudimas krenta iki 80/40 mmHg,
pulsas silpnas ar visai neužčiuopia-
mas. Nespėjus laiku suteikti medici-
ninės pagalbos, ištinka mirtis. Vėlyva
alerginė reakcija pasireiškia nervų
sistemos pakenkimu ir kraujagyslių
pakenkimu visuose organuose, paste-
bimais, paralyžių lydimais periferinių
nervų pakenkimais. Dėl kraujagyslių
pakenkimo odoje atsiranda kraujos-
ruvos, pažeidžiami inkstai, kepenys.

Geriau vengti, nei rizikuoti
sveikata ir gyvybe

Bičių įgėlimui jautriems žmo-
nėms geriau vengti bičių. Vasaros
metu būnant lauke arti bityno, derė-
tų tinkamai apsirengti, veidą prisi-
dengti tinkleliu, nedaryti staigių ju-
desių ir neerzinti bičių. Patartina
vengti turgaus vietų, kuriose vasarą
prekiaujama medumi, uogomis bei
vaisiais, nevaikščioti basomis ten,
kur gali būti bičių, namuose turėti
lengvai surandamus purškiklius, kad
būtų galima susidoroti su į namus
patekusia bite, kol ji neįgėlė. Jei prae-
ityje buvo sunkių alerginių reakcijų
arba anafilaksinis šokas, derėtų
turėti ne tik atitinkamus vaistus, bet
ir rinkinį, kuriame būtų vienkarti-
niai švirkštai su adatomis, buteliukas
spirito, vata, guminis veržiklis. Tokie
rinkiniai bei vaistai turėtų būti kiek-
viename bityne, pas kiekvieną biti-
ninką, kad prireikus būtų kuo teikti
pagalbą tiek jam pačiam, tiek jo bičių
sugeltam praeiviui. Kartais laiko tu-
rima labai mažai. Net ir greitai at-
skubėję medikai gali atvykti tada, kai
bitės (bičių) sugeltajam nebegali nie-
kuo padėti.

Sutrumpinta
Alunta.lt
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Erkės šiemet
aktyvesnės

Kauno visuomenės sveikatos
centras informuoja, kad šiemet Kau-
no apskrityje užregistruota beveik
keturis kartus daugiau sergančių
erkiniu encefalitu. Per 2009 m. pir-
mąjį pusmetį erkiniu encefalitu sirgo
23 Kauno apskrities gyventojai, iš jų
7 kauniečiai.

Kaip pasireiškia erkinis
encefalitas?

Daugumai žmonių, užkrėstų er-
kinio encefalito virusu, pirmieji ligos
požymiai, panašūs į gripo – karščia-
vimas, galvos, sąnarių skausmai, at-
siranda po 1–2 savaičių. Po to daugu-
ma žmonių kurį laiką, dažniausiai
apie savaitę, jaučiasi geriau, bet vė-
liau vėl pakyla kūno temperatūra,
atsiranda smegenų ir jų apvalkalų
sudirginimo požymiai, pasireiškian-
tys stipriais galvos skausmais, vėmi-
mu, galvos svaigimu, nemiga ar mie-
guistumu, kartais sutrinka kalba,
prarandama sąmonė. Viruso sukelia-
mam erkiniam encefalitui konkre-
taus gydymo nėra. Persirgęs šia liga,
žmogus įgyja imunitetą visam gyve-
nimui. Tačiau maždaug trečdalis per-
sirgusiųjų žmonių nevisiškai pasveiks-
ta – vargina miego sutrikimai, ne-
galėjimas susikaupti, padidėjęs jaut-
rumas, elgesio pokyčiai ir kt.

Erkinio encefalito sukėlėjai tarp-
sta erkės seilių liaukose, todėl jau
pirmosiomis erkės įsisiurbimo minu-
tėmis sukėlėjai pakliūna į žmogaus
organizmą. Virusas, sukeliantis er-
kinį encefalitą, atsparus karščiui –
esant +50o C inaktyvuojasi per 20
min., esant +60o C – per 10 min.,
esant +100o C – per 2 min. Erkinio
encefalito virusas yra atsparus rūgš-
čiai terpei, piene ir jo produktuose iš-
silaiko iki 2 mėn. Su infekuoto gyvū-
no pienu virusas išsiskiria 7–10 parų.
Erkinio encefalito virusas graužikų
organizme išlieka gyvybingas 15–25
d., ežio organizme – iki 85 d., o erkė-
se šis virusas gyvuoja neribotą laiką.

Kaip apsisaugoti nuo erkių
platinamų ligų?

Nuo erkinio encefalito patiki-
miausiai apsaugos skiepai. Patiki-
miausią ir ilgiausią apsaugą užtikri-
na 3 skiepai: apie 99 proc. paskiepy-
tųjų įgyja atsparumą erkiniam ence-
falitui mažiausiai 3 metams. Nuo Lai-
mo ligos Lietuvoje vakcinos dar nėra
– belieka saugotis erkės įsisiurbimo.

Štai keletas naudingų patarimų,
kaip apsisaugoti nuo erkių.

� Dirbdami sode ar planuodami
išvyką į gamtą, tinkamai apsirenkite
– dėvėkite šviesius drabužius, pasiū-
tus iš lygaus audinio. Apykaklė ir
rankogaliai turi būti prigludę prie
kūno, kelnės įkištos į batus ar ko-
jines. Drabužius ir atviras kūno vie-
tas patariama apipurkšti skysčiais,
atbaidančiais erkes.

� Kas 1–2 valandas apžiūrėkite
drabužius – ar jais neropoja erkė, ir
kūną – gal erkė jau įsisiurbė. Apžiū-
rėjimui pasirinkite atvirą, saulėtą
aikštelę.

�Nepatartina gulėti žolėje ar sė-
dėti ant kelmų. Geriau laisvalaikį
leisti aktyviai, nes judant raume-
nims, erkei sunkiau įsisiurbti.

� Grįžę iš miško, sodo ar pasi-
vaikščiojimo gamtoje, drabužius, ku-
riais vilkėjote, pakabinkite negyve-
namoje patalpoje arba saulėtoje vie-
toje. Sausame ore erkės gyvena labai
trumpai. Nukelta į 11 psl.

Net ir vienos bitės įgėlimas gali atim-
ti dvi gyvybes: bitės ir sugeltojo.

Dar net nesugiedojus „Tau-
tiškos giesmės” ne vienas žur-
nalistas pranašavo 1989 m. rug-
pjūčio 23 d. įvykusio Baltijos ke-
lio, sujungusio tris Baltijos kraš-
tus, pasikartojmą. Vieni sutiko,
kiti – abejojo tokio palyginimo
tikrumu ir galimybe. Bet kai lie-
pos 5 d. vakarą ir kitą dieną į re-
dakciją pradėjo plaukti žinutės
ir nuotraukos iš skirtingų lietu-
viškų telkinių Amerikoje, net ir
didžiausias skeptikas turėjo ne-
tekti žado, o jo abejonės išga-
ruoti lyg koks vasaros dūmas.
Dideliais ir mažesniais būreliais,
grupėmis ir pavieniui rinkomės,
būrėmės draugėn. Su ašaromis
akyse, besišypsančiais veidais,
su silpnumu ir tuo pat metu
kažkokiu vidiniu tvirtumu kūne
giedojome „Tautišką giesmę”,
skandavome ,,Lietuva, Lietuva,
Lietuva”. Tuo dar ilgai dalinsi-
mės „Draugo” puslapiuose –
nuotraukomis, žinutėmis, straips-
niais.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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ANTRĄ TŪKSTANTMETĮ
PASITINKANTI LIETUVA
MINDAUGAS JACKEVIÇIUS

Lietuva žengia į antrą vardo tūk-
stantmetį labai vieningai išsirinkusi
naująją prezidentę, tačiau susiskal-
džiusi į dvi Lietuvas. Nors Lietuva
antrą tūkstantmetį pasitinka būda-
ma posovietiniu kraštu ir per krizę,
sunkmetis yra galimybė apsivalyti
nuo to, ko nereikia, sustiprinti tai,
kas gyvybinga. Taip Lietuvos valsty-
bės – Karaliaus Mindaugo karūnavi-
mo – dieną mano Delfi.lt kalbinti žy-
mūs šalies žmonės – kultūrologė,
istorikė Irena Vaišvilaitė, olimpinė
čempionė Daina Gudzinevičiūtė ir
istorikas Egidijus Aleksandravi-
čius.

E. Aleksandravičius: Lietuva
susiskaldžiusi, tačiau potencialą

turime

Lietuva į naują tūkstantmetį
žengia labai prieštaringa. Bet tas
prieštaringumas rodo, ko gero, dar
neatpažintas ir nesuvoktas josios ga-
lias, energiją. Lietuva turi savyje tar-
tum kelias sumaišytas praeities plot-
mes. Minėdami Lietuvos tūkstant-
metį mes senąją Lietuvą galime tik
pajausti, tačiau tuo pat metu vis dar
galime matyti ją kaip labai jauną ša-
lį.

Dažniausiai mes išskaičiuojame,
išrūšiuojame josios patirtas traumas.
Bent jau patirtas per paskutinius du
šimtus metų. Traumoms atsverti
ieškome šlovingos praeities vaizdų –
gal ne taip romantizuodami ir tikėda-
mi, kaip mūsų atgimimo priešaušryje
XIX a. pab.– XX a. pr., bet vis dar tar-
tum neatradę ir nepatikėję, kad 1000
metų su savomis legendomis gali mus
dar labai stipriai gaivinti. Mes į vieną
savyje sumaišę netikėjimą, skepsį,
romantišką euforiją. Bet kuriuo atve-
ju turime suvokti, kad šiandien gyve-
name labai sudėtingą laiką. Vienu
metu – ir neišpasakytai susiraukš-
lėjęs senuko veidas su jaunuolio
bruožais, su beveik paauglio bliz-
gančiom akim. (...)

Šiemet Mindauginės, mano gal-
va, iš tikrųjų savotiškas išbandymas,
kadangi Lietuvą matome ypatingai
susiskaldžiusią. Jos sluoksniai tary-
tum atsilapoję – yra rašto žmonių
sluoksnis, nusivylęs masinės kultū-
ros raida. Yra ir masių Lietuva, kuri,
žiūrėdama į Vilniaus bokštus arba
tai, kas vadinama Europos kultūros
sostine, jaučia ir tam tikrą savęs
nužeminimą, socialinę neteisybę, tam
tikrą diskriminaciją, iš masės, iš
provincijos paliekant tiktai prėską
TV ekraną pasižiūrėti į tai, kas dary-
sis ties Vilniaus bokštais.

Nepaisant to, vis dar manau, kad
mus vienija senosios praeities ben-
drieji vaizdiniai. Manau, kad nepai-
sant akis badančių socialinių neteisy-
bių ir kryptelėjusios politikos, viso
mūsų elito elgsenų, vis tiek turime
didžiulį potencialą. Dieve duok, dar
užsispyrimo, kūrybinės rimties,
kantrybės ir mes galėsime vėl grįžti į
pasaulį, jį užkariauti. Turiu omenyje
energiją, kuri leistų lietuviams pasi-
justi ne ginklus žvanginančius, bet
savo kūrybinėmis galiomis, savo dar-
bštumu ir savos respublikos statybos
aistra gebančius atlaikyti bet kokius
išbandymus.

Tikiu, kad Lietuva tokia yra. Ji
prieštaringa, neišpasakytai kontras-
tinga, bet, manau, dar gebanti atrasti

bendrybes nekreipiant dėmesio į
daiktiškąsias smulkmenas, nesužvė-
rėdama, nepaskęsdama įtarumo ir
pagiežos atmosferoje.

Noriu tikėti, kad ši Lietuva vis
dar yra pajėgi suprasti, kad svarbiau-
sia įveikti blogį pirmiausia nustojant
džiaugtis atradus jojo apraiškas. Kai
šiandien stebime viešąją erdvę, atro-
do, kad pati blogiausia mūsų savybė –
tam tikras viešas džiaugimasis radus
kokį nors blogį. Pirmiausia turiu
omenyje žiniasklaidą – vietoj išeičių
ieškojimo, konstruktyvumo vis dar
pradedame mėgautis savosiomis pa-
giežomis, pavydais, įtarumais.

Visgi Lietuva į trečią tūkstant-
metį įžengia būtent kaip posovietinis
kraštas. Didžiosios mūsų tapatybės
permainos, lietuvių charakterio, bū-
do savybės suformuotos per paskuti-
nius 60 metų. Nepaisant kartų skir-
tumo, vyrauja iš sovietų atsineštas
nepatiklumas, įtarumas, kartais ne-
gebėjimas valdyti savo egocentriškų
polinkių, negebėjimas jausti kaimyno
bėdų ir nesidžiaugti, kad jo tvartas
dega. Manau, savo praeityje tikrai tu-
rime pavyzdžių, galinčių būti mums
vedliais. Reikia tiktai valios ir jėgos
patikėti.

Tačiau šis prieštaringos Lietuvos
pavidalas nėra nei beviltiškas, nei
unikaliai tamsus. Turiu omenyje ga-
limus pavidalus su tuo, ką išgyveno
kitos kryžkelių tautos – Bosnija,
Balkanai, Artimieji Rytai, Kaukazas.
Mes nesugebame, matyt, savęs įsta-
tyti į viso pasaulio, kad ir nedidelių
tautų, Golgotos plotmę – ėjimo per
savo išbandymus, sunkmečius. Bet
kuriuo atveju lietuviai pasirodė kaip
neišpasakytai atspari gentis. Ir šian-
dien esame atsparūs, dažnai nesal-
dūs, patys savimi dažnai abejojantys,
kartais įtarūs net artimiausiam, bet
visa tai yra medžiaga, iš kurios gali-
ma kurti savąją civilizaciją nepaisant
visokiausių išbandymų.

Nepriklausau prie didžiųjų opti-
mistų šioje ašarų pakalnėje, bet man
norisi tūkstantmetį pasitikti būtent
tokiais žodžiais.

D. Gudzinevičiūtė: sportą
žlugdo, tačiau pasidžiaukime

išlaikę identitetą

Džiaugėmės laimėjimais, bet val-
stybės politika sporto atžvilgiu labai
liūdna – žlugdanti. Duok Dieve, kad
ilgiau jai nepavyktų sužlugdyti spor-
to, bet gali būti, kad greitai pavyks.
Aišku, visiems dabar sunku. Nereikia
nukabinti nosies. Mes neturime ba-
zių, mums užkirtinėja paskutinius
pinigus. Jeigu neįvyks stebuklas,
labai greitai neturėsime nei kuo
džiaugtis, nei ko švęsti.

Patys sportininkai kuo toliau,
tuo labiau pripranta prie sunkios
padėties. Į akis visi džiaugiasi, ploja,
dalina medalius ar pagyrimo raštus, o
baigia sužlugdyti paskutines bazes.
Su tomis kapeikomis, kurias dabar
gauna sportas, nežinau, kokia dar
kita valstybė galėtų išsisukti. Vis dar
turime įdirbį, dar kažkaip kažkas
sukasi. Bet kiek tas įdirbis tokiomis
prastomis sąlygomis gali tęstis? Vie-
ną gražią dieną tai pasibaigs.

Tačiau pasidžiaukime, kad tokia
menka valstybė išlaikė savo identite-
tą. Tik tiek to džiaugsmo. Šiaip esu
optimistė, bet šiuo atveju, kai kalba-
me apie sportą, nematau kuo džiaug-
tis. Nukelta į 9 psl.

Lietuviškas kamienas
ir šaknys

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Ypač šią vasarą Lietuvoje ir išeivijoje gausu įvairių jubiliejų ir ren-
ginių jiems paminėti. Turėjome Sporto šventę, Dainų šventę, Lie-
tuvos vardo tūkstantmečio paminėjimą, ,,Ambersail” jachtos drą-

sų žygį, apėmusį lietuviškus telkinius visame pasaulyje, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės seimą. Amerikoje dienraštis ,,Draugas” švenčia savo šimt-
metį, o Neringos stovykla – 40 metų sukaktį. Žodžiu, tiesiog mirgėte mir-
ga lietuviškumo spalvos, rodančios tautos gyvybę. Tai lietuvių tautos ka-
mieno proveržiai. Kad tie proveržiai ir ateityje skatintų tautinę savigarbą,
reikia gilių, sveikų šaknų, iš kurių augtų kamienas su šakomis, lapais,
žiedais ir vaisiais.

Daugeliui tautybė yra svarbi jų tapatybės dalis. Kitos tapatybės dalys
– religija, šeimos padėtis, profesija, laisvalaikio užsiėmimai, visuomeninė
veikla, kūryba. Tapatybę svarbu turėti ne tik praeityje ir dabartyje. Ją rei-
kia ir ateitin stumti. Tam natūrali dirva susidaro mūsų vaikuose, jaunoje
kartoje. Dalį savo tapatybės galime jiems perleisti, bet dar didesnę dalį jie
patys turės suformuoti.

Amerikietiška aplinka siūlo įvairių pasirinkimų kiekvienoje gyvenimo
srityje: moksle, politikoje, religijoje, kultūroje, laisvalaikio užsiėmimuose,
darbe, gyvenamoje aplinkoje. Tai sveikas reiškinys. Kuo daugiau galimybių
pasirinkti, tuo didesnė proga žmogui susikurti sau palankią aplinką. Lietu-
viška aplinka tų pasirinkimų galimybes gausina. Galimybėms padaugėjus
kartais atrodo, kad sunkiau pasirinkti kas prasmingiau, mieliau ar patogiau.

Amerikietiška aplinka mums siūlo darbą, jį turėdami gauname apmo-
kamų atostogų. Turėdami profesiją ar amatą, turime progų dalyvauti savo
srities suvažiavimuose. Turime progą įleisti savo šaknis į gyvenamosios
vietovės gyvenimą bei jos politiką. Labai dažnai tų pasirinkimų tikrai
apstu. Prieš keletą metų mano šeima galėjo rinktis ar vykti į California,
ar į vienos lietuviškos organizacijos kongresą. Laimėjo California. Kitas
pavyzdys. Vienas sūnus turėjo baigiamąjį pianino rečitalį kaip tik tuo pa-
čiu metu, kai vyko jaunimo stovykla. Laimėjo stovykla.

Daugeliu atveju nėra esminio konflikto tarp vienos ir kitos aplinkos.
Ir viena, ir kita aplinka siūlo įvairių galimybių bei pasirinkimų. Tam tikra
prasme visa tai galima palyginti su pasirinkimais, pateikiamais restora-
no valgiaraštyje. Tiek amerikietiškas, tiek lietuviškas restoranas turi daug
gomurį viliojančių patiekalų. Sunkumas susidaro, kai iš daugybės pa-
tiekalų reikia pasirinkti mūsų prigimčiai priimtinus patiekalus. Bandant
viską aprėpti susidaro proga persivalgyti ir su laiku nutukti. Tad reikia
išmintingai rinktis, kas vertinga, maistinga ir skanu. Niekas nevalgo
dviejų pusryčių, pietų ar vakarienių – ir amerikietiškų, ir lietuviškų. Visi
žinome, kad turime tik vieną pilvą. Kartais panašios logikos nesilaikome
savo kultūrinėje, visuomeninėje, politinėje, kūrybinėje ar kitokioje veik-
loje lietuviškoje ir amerikietiškoje aplinkoje.

Dažnai užmirštame, kad turime tik 24 valandas paroje, o ne 24 valan-
das lietuviškiems ir 24 valandas amerikietiškiems reikalams. Visi, be abe-
jo, žinome atvejų, kai kurie iš mūsų įsipareigojimais ir veikimo kalorijo-
mis perkemša savo visuomeninį pilvą. Kartais tėvai išgyvena konfliktą,
derindami lietuvišką ir amerikietišką aplinką. Jei jų vaikai lanko lituanis-
tinę mokyklą, priklauso lietuviškoms jaunimo organizacijoms, dalyvauja
tautinių šokių grupėje, nerealu tikėtis, kad tuo pačiu laiku tie patys vaikai
lankytų baleto ar pianino pamokas, būtų aktyvūs sporto komandose,
išnešiotų dienraščius ir būtų pirmaeiliai mokiniai. Gražių išimčių yra, bet
tai daugiau gerų genų nuopelnas, nei tėvų naudojamo botago rezultatas.

Auklėjimas – tai savųjų vertybių perdavimas kitai kartai, jiems palie-
kant vietos pasirinkti ir atsirinkti. Prieš daugelį metų savo trims paaug-
liams sūnums uždaviau du klausimus, o gautus atsakymus pasižymėjau
užrašų knygelėje. Mano klausimai buvo – kokie smagumai ir sunkumai
yra būnant lietuviu Amerikoje. Štai ką tada toje užrašų knygelėje pasi-
žymėjau. Vardinant smagumus sakyta, kad buvimas lietuviu padeda mo-
kytis amerikiečių mokykloje. Mokant lietuvių kalbą lengviau išmokti ir
kitas kalbas. Vasaros stovyklose yra smagu susipažinti su naujais drau-
gais. Būnant lietuviu tarp amerikiečių gali vartoti lietuvių kalbą kaip
slaptą kalbą ir apie kitus kalbėti jiems nesuprantant. Sužinoma daugiau
apie pasaulio istoriją. Galima daugiau važinėti į Čikagą, Detroit, Dainavą.
Smagu laikraščiuose skaityti gerus atsiliepimus apie lietuvius. Kartais
mokytojai prašo papasakoti apie Lietuvą ir lietuvius. Keliaujant į Lietuvą
galėsi su giminėmis susikalbėti.

Tarp sunkumų būti lietuviu buvo paminėtas tolimas važinėjimas į
šeštadieninę mokyklą, lietuvišką bažnyčią, renginius. Mažiau likdavo lai-
ko žaidimams ir draugams, nes reikėjo lietuviškas pamokas ruošti. Buvo
nesmagu, kai kiti žmonės pravardžiuodavo mus esant lenkais. Reikėdavo
su draugais ginčytis, kad Lietuva nėra laisva.

Panašią apklausą šiomis dienomis padariau su dviem savo anūkais 10
ir 13 metų amžiaus. Jų manymu, smagumas būti lietuviu yra dviejų kalbų
mokėjimas, proga pažinti daugiau kraštų, įskaitant ir Lietuvą. Prie drau-
gų galima kalbėti lietuviškai ir jie nesupras, kas kalbama. Kalbant apie
sunkumus paminėtas padidėjęs namų darbų krūvis. Draugai blogai su-
pranta Lietuvos istoriją ir galvoja, kad jie (mano anūkai) yra komunistai.
Būdami Lietuvoje jie sakėsi kalbėsią tik lietuviškai, nors kartais bus sun-
ku surasti lietuviškų žodžių.

Galima sakyti, kad tie, kurie yra priėmę savo tautinę tapatybę, ne-
turėtų turėti sunkumų tai kitiems perduoti. Nors, mano manymu, yra
svarbiau būti geru žmogumi, negu geru lietuviu, visa laimė, kad tame nė-
ra esminio prieštaravimo. Galima būti ir geru žmogumi, ir geru lietuviu,
ir geru gyvenamojo krašto piliečiu.
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,,Tautiška giesmė” suvienijo,,Tautiška giesmė” suvienijo

Brighton Park, IL. Inos Stankevičienės nuotr.

,,Kunigaikščių užeigoje” Chicago, IL. Ramūno Astrausko nuotr.

,,Ambersail” jachta
plaukiantiems buriuoto-
jams, aplankiusiems 20
valstybių, 26 lietuvių ben-
druomenes ir sukorusiems
40,000 jūrmylių, gimė su-
manymas savo tautos him-
nu apjuosti visą pasaulį. Pra-
džioje nedrąsi idėja, sura-
do daugybę gerbėjų. Tad
Mindaugo karūnavimo
dienos (Valstybės dienos)
išvakarėse – liepos 5 d. 9
val. v. Lietuvos laiku visi
lietuviai, kur jie begyventų
– Europos, Afrikos, Ameri-
kos, Australijos ar Azijos
žemynuose, – susijungę į
bendrą giesmės grandinę
išdidžiai visam pasauliui
pranešė, kad Lietuvos var-
dui – tūkstantis metų!

Lietuvos himno giedoji-
mas visuose pasaulio kraš-
tuose ne tik apvainikavo
„Tūkstantmečio odisėjos”
žygį aplink pasaulį. Visi
lietuviai sustoję draugėn
pasauliui dar kartą įrodė,
kad ,,meilė Lietuvos dega
mūsų širdyse”. Ir nesvarbu,
kur mes gyvenam, giedo-
dami himną visi jautėmės
esą Lietuvos dalis.

Tame ,,himno kelyje”
stovėjo ir JAV lietuviai. Či-
kagoje ir jos apylinkėse
(Cicero ir Lemont, Mar-
quette Park ir Brighton
Park, Šaulių namuose,
,,Seklyčioje”, ,,Kunigaikš-
čių užeigoje”), Los Ange-
les, Orlando, Madison, Ka-
nadoje ir kitose vietose
susirinkę lietuviai vieningai
įsijungė į bendrą chorą.Lemont, IL. Laimos Apanavičienės nuotr.

Cicero, IL. Jono Kuprio nuotr.
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LOS ANGELES, CA

PRANAS VISVYDAS

Pastaruoju laiku vaikštau lyg
debesio apglėbtas. Vis tiek sekmadie-
nį (birželio 7 d.) nuvažiavau į Los An-
geles Šv. Kazimiero parapijos salę.
Nebuvo tai vasaros popietės sapnas.
Jokiu būdu ne. Ten vyko „LB Spin-
dulio” metinė šventė. „Spindulio”
pagrindas yra lietuvių tautiniai šo-
kiai. Kartais jie gražiai padainuoja ir
nesudėtingas dainas.

Turi jie tris grupes: vyresnio jau-
nimo, paauglių ir geroką būrį vaikų iš
Los Angeles parapijoje klestinčios
šeštadieninės lietuvių mokyklos, ku-
rioje mokinių skaičius dabar pakilo
iki 140. Tai jau šis tas ir „Spindulys”
kasmet sustiprėja nauja, lietuviškus
šokius puoselėjančia energija. Tęsti-
numas yra užtikrintas. Šio ansamblio
vadovė Danguolė Varnienė-Razutytė
vaikų akyse regi plazdančią ugnelę –
troškimą dalyvauti. Jos motina Ona
Razutienė visa tai pradėjo prieš 60
metų. Šią įspūdingą sukaktį spindu-
liečiai paminės Lietuvoje prie Trakų
pilies liepos 7 d. Ten į Lietuvos tūks-
tantmečio šokių šventę vyksta 24
šokėjų trupė ir vadovai. Mielai kvie-
čiami ir kiti vietiniai lietuviai ten per
atostogas būti tarp žiūrovų. Manau,
visus laimins tyvuliuojantis Galvės
ežeras ir šviečianti saulė. Laimins ir
didinga Lietuvos praeitis.

Nesu šio lietuvių liaudies žaismo,
tapusio tautinių šokių menu, žinovas.
Tik entuziastingas stebėtojas. Jau
nuo 1957 metų įsikūręs Pietų Kali-
fornijoje nepraleidžiu progų nuva-
žiuoti ir pamatyti, kaip jie sutartinai
šoka. Suprantu, toks darnus susišoki-
mas pareikalauja daug repeticijų. Tai
darbas, įsipareigojimas, ryžtas, valia,
meilė bendruomenei. To šiems jau-
nuoliams netrūksta. Tik man knieti
klausimas, kodėl mūsų kalba tuo pa-
čiu veiksmažodžiu „šokti” nusako du
dalykus: šokti per griovį ar per virvę

ir šokti suktinį. Anglai turi „to jump”
ir „to dance”. Kitos kalbos irgi turi
skirtingus žodžius. Ar ne keista? Apie
tai turime pamąstyti.

O dabar žvilgterėkime į birželio 7
d. „LB Spindulio” šventę. Ketur-
kampė parapijos salė tapo veiksmo
arena. Scena palikta ramybėje. Ilga
palangių siena ir erdvė prie durų bu-
vo apgultos sėdinčių ar stovinčių žiū-
rovų. Prie kitos ilgos sienos ir erdvė-
je prie scenos būrėsi šokėjai vaikai.
Maršo muzikai skambant, įprastai
įžygiavo į salę. Priekyje kiekviena
grupė nešė iškeltus laimėtus prizus ir
veiklos leidinius, tarp jų, žinoma,
spindėjo šiemet vadovės Danguolės
laimėta „Aukso paukštė”. Mane toks

Šešiasdešimt saulėgrąžų

,,Tautiškos giesmės” giedojimas London, Canada.
Ievos Naujokaitytės nuotr.

pakilus įžengimas nuteikia lyg pats
būčiau legionierius, grįžtantis iš per-
galingo žygio. O jiems tai tik pro-
gramos pradžia.

Visi linksmai padainavo savo
tradicinės „Šiandien mūsų šventė”
pirmą posmą. Vėliau kitus. Muziką
sukūrė ilgametis buvęs chorvedys
Bronius Budriūnas, o žodžius – Ber-
nardas Brazdžionis. Tekste gyvai
įpinti ir kai kurių ansamblio atliktų
šokių pavadinimai, vaikai ir laisvos
Lietuvos patriotika. Buvo sudainuo-
tos ir kitos dainos: „Pavasaris” ir vai-
kų mylimas ritmingas „Do, re, mi...”.
Tada prasidėjo vaikų šokiai: „Kiške-
lis”, „Kubilinis”, „Viru, viru...”

Tiesa, prieš tai įvykęs atidary-
mas buvo skirtas kalboms. Pirmiau-
sia, atsistojimu buvo pagerbti miru-
sieji, vienaip ar kitaip prisidėję prie
„LB Spindulio” gyvavimo. Visų rė-
mėjų vardai ir pavardės – brangios.
Tiktai paminėsiu labai darbštų žmo-
gų, filmavimo žinovą Paulių Jasiuko-
nį. Šalia kitų projektų jis pradėjo
ruošti „Spindulio” archyvą. Sveikino
šokėjus ir LR garbės konsulas Vytau-
tas Čekanauskas, ir LB apygardos
pirmininkas Antanas Polikaitis. Ir
Lėšų telkimo komiteto pirmininkas
Tadas Dabšys – ansamblio veiklos
archyvui užbaigti reikalingi pinigai.
Sąmojingai šnekėjo ir „Spindulio”
„įamžintas” seniūnas Auris Jarašū-
nas.

Lietuvos tūkstantmečio šokių
šventei paruoštą programą atliko
vyresniojo jaunimo trupė. Bendrai ir
atskirai, merginos ir vyrai. Nesu pa-
jėgus analizuoti jų choreografijos. Kai
kas jau matyta. Kai kas naujoviška.
Kai kurių šokių spartūs judesiai,
apsisukimai. Kitų lėti, mįslingi ar net
sąmojingi. Pavadinimai: „Mintinis”,
„Dzūkų polka”, „Žemynėlė”, „Vaini-
kų šokis”, „Sadutė”, „Rezginėlė” (su
juostom), „Noriu miego”, „Vėdaras”,
„Šiaudai be grūdų”. Mano supra-
timu, visi pagrindiniai šokėjai yra iš-
vaizdūs, merginos itin kerinčiai atro-
dančios savo tautiniais drabužiais,
vyrai pilni gyvybės. Savo pasiruošimu
įtikins tėvynės lietuvius.

Šis spektaklis užbaigtas niekad
neregėtomis „Sūpuoklėlėmis”, kai

jauni stipruoliai bendrai šokdami už-
sigeidžia pasūpuoti merginas. Rau-
menims daug daug darbo. Paminėjus
darbą, programos lakšte ir iš visiems
labai dėkingos vadovės Danguolės
R. Varnienės lūpų buvo išvardytos
pasišventusios mokytojos: Daina Že-
maitaitytė, Sigita Barysienė, D.
Augutė Scola, Rita Žukienė. Taip pat:
Regina ir Linas Polikaičiai, Viktoras
Ralys, K. Dudor, Tadas Dabšys, Aloy-
zas Razutis, Auris Jarašūnas. Buvo
atneštos kraitės su saulėgrąžomis.
Viso 60. Imta jas dalinti čia esantiems
„LB Spindulio” talkininkams. Pagal-
vojau: kaip viskas gamtoje ir žmonių
istorijoje, kas gražu ir vertinga, yra
susieta su gėle.

Padėkos gėlės – ,,LB Spindulio” ženklas – saulėgrąžos visiems šventės dalyviams, mokytojoms, pranešėjoms bei rėmė-
jams. ,,LB Spindulio” archyvai

Danguolė Varnienė, ,,LB Spindulio”
vadovė su JAV LB Vakarų apygar-
dos pirmininku Antanu Polikaičiu,
kuris remia ir džiaugiasi ,,Spindulio”
veikla. Polikaitis ne tik bendradar-
biavo su ,,LB Spinduliu”, jo sūnūs Ri-
mas ir Linas bei dukra Vita mokytoja-
vo, dainavo, grojo. Dabar Polikai-
čių anūkai šoka, dainuoja ,,LB Spin-
dulyje”.
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Benediktas XVI pasveikino Lietuvâ

Duris atvèrè bendras Suomijos ir
Norvegijos ambasadû pastatas

Vilnius, liepos 6 d. (ELTA) – Iš-
rinktoji prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė, pirmadienį susitikusi su Val-
stybės dienos iškilmėse dalyvaujan-
čiais Suomijos, Latvijos ir Gruzijos
vadovais, aptarė dvišalių santykių
perspektyvas bei sulaukė kvietimo
įsilieti į Pasaulio moterų vadovių or-
ganizaciją.

Pasak išrinktosios Prezidentės
atstovo spaudai Lino Balsio, D. Gry-
bauskaitė pirmadienį susitiko su
Gruzijos vadovu Michail Saakašvili,
Suomijos prezidente Tarja Halonen,
Latvijos prezidentu Valdis Zatlers.
Pirmadienį popiet prezidentė susiti-
ko Ukrainos vadovu Viktor Juščenka
bei Lenkijos prezidentu Lech Ka-
czynski. Antradienį išrinktoji pre-
zidentė susitiks su Islandijos vadovu
Olafur Ragnar Grimsson. Susitiki-
mai vyksta šių šalių vadovų sumany-
mu.

D. Grybauskaitės atstovo spau-
dai teigimu, Gruzijos prezidentui M.
Saakašvili buvo įdomi Lietuvos de-
rybų patirtis eurointegracinėje sri-
tyje, aptarti Europos Sąjungos (ES) ir

Gruzijos santykiai.
,,D. Grybauskaitė pabrėžė, kad

Lietuvai yra labai svarbu stabili pa-
dėtis Gruzijoje ir kad Lietuva rems
Gruzijos žmonių valią. D. Grybaus-
kaitė išreiškė viltį, kad situacija Gru-
zijoje susitvarkys ir šalys galės sėk-
mingai bendradarbiauti tiek su ES,
tiek su NATO be didesnių prob-
lemų”, – sakė L. Balsys.

Tuo tarpu būsima Lietuvos va-
dovės ir Suomijos prezidentės T. Ha-
lonen pokalbis buvo labai šiltas. T.
Halonen pakvietė D. Grybauskaitę
prisijungti prie jos vadovaujamos Pa-
saulio moterų vadovių organizacijos.
Susitikime kalbėta apie Baltijos jūros
valstybių reikalus, kadangi Lietuva
nuo liepos perima pirmininkavimą
Baltijos jūros valstybių tarybai. D.
Grybauskaitė ir T. Halonen pabrėžė
tokias pirmenybines sritis kaip Bal-
tijos jūros energetinis saugumas ir
ekologija. Be to, Suomijos prezidentė
patarė Lietuvai eiti naujovių keliu ir
per tai bandyti įsitvirtinti ES ir pa-
saulio rinkose.

D. Grybauskaitè susitiko su užsienio
valstybiû vadovais

Vilnius, liepos 3 d. (ELTA) – Už-
sienio lietuviai – JAV gyvenantys
Stasys Bačkaitis, Viktoras Jautokas
ir Kanados lietuvis Rimas Slavickas –
savo sumanymu parengė išsamią stu-
diją, kokie iššūkiai Lietuvos laukia
uždarius Ignalinos atominę elektrinę
(AE). Studija pateikta Energetikos
ministerijai.

Mokslininkų nuomone, šioje stu-
dijoje pateikta informacija ir progno-
zės dar nėra tikslus būsimų Lietuvos
energijos problemų įvertinimas, ta-
čiau nubrėžia gaires joms įvardinti ir
galimoms alternatyvoms apsvarstyti.
Studijos rengėjai mano, kad Lietuva,
esant patikimam dujų tiekimui, gali
nesunkiai patenkinti visus savo ener-
getinius poreikius. Jie taip pat ana-

lizuoja, kokių veiksmų reikėtų imtis,
jeigu dujų tiekimas nutrūktų, bei nu-
rodo net keliolika alternatyvų elek-
tros energijai gaminti, uždarius Igna-
linos AE. Viena iš jų – mažų atominių
jėgainių statyba regionuose kaip
alternatyva vienai didelei elektrinei.

Pasak studijos rengėjų, mintis
parengti tokią analizę kilo po to, kai
paaiškėjo, kad Lietuvos energetinė
perspektyva po Ignalinos AE už-
darymo interpretuojama neviena-
reikšmiai. Jų nuomone, daugybė įvai-
riais tikslais sukurtų studijų, kurių
turiniui dažnai įtakos turėjo politi-
niai, finansiniai ar kitokie motyvai,
iki šiol neatsakė į klausimą, kaip gy-
vensime po 2010 m. sausio 1-osios.

Užsienio lietuviai parengè
energetikos studijâ

Atidengtas granitinis ,,Vienybès medis”

Vilnius, liepos 6 d. (ELTA) – Suo-
mija ir Norvegija pirmadienį atidarė
naujas abiejų šalių ambasadų Vilniuje
biurų patalpas.

Iškilmingoje ambasadų atidarymo
ceremonijoje dalyvavo prezidentas Val-
das Adamkus, Norvegijos karalius Ha-
roldas V ir Suomijos prezidentė Tarja
Halonen, į Lietuvą atvykę paminėti Lie-
tuvos vardo tūkstantmečio.

,,Norvegija ir Suomija visada buvo
nuoširdžios mūsų šalies partnerės, teikė
visokeriopą pagalbą Lietuvai”, – sakė
prezidentas V. Adamkus per oficialų
naujųjų patalpų sostinės K. Kalinausko
gatvėje atidarymą. Jis pažymėjo kasmet
stiprėjančius valstybių ryšius, augančią
tarpusavio prekybą ir investicijas.

Valstybės vadovas atkreipė dėmesį,
kad Norvegija, daug padėjusi Lietuvai
Nepriklausomybės pradžioje, šiandien
tapo svarbia Lietuvos ekonomine ben-
dradarbe. Abi valstybės glaudžiai ben-
dradarbiauja NATO: Norvegija jau du
kartus vykdė NATO oro erdvės patru-
liavimo misiją Baltijos valstybėse.

Prezidentas V. Adamkus padėkojo
Norvegijai už finansinę paramą, kurią
ši šalis nukreipė sveikatos apsaugos,
kultūros paveldo ir vaikų globos sri-
tims.

Prisiminęs neseniai įvykusį valsty-
binį apsilankymą Suomijoje, preziden-
tas pažymėjo, kad Lietuvą ir Suomiją
sieja gilūs istoriniai ryšiai. Pastaraisiais
dešimtmečiais abiejų valstybių ryšiai
peraugo į itin artimą bendradarbia-
vimą: tarp universitetų vyksta aktyvūs
studentų ir akademikų mainai, iki šiol
sparčiai augo ekonominiai, kultūriniai
ir žmogiškieji ryšiai.

,,Dviejų ambasadų įsikūrimas vie-
name pastate yra puikus kaimyninio
glaudaus Šiaurės šalių bendradabiavi-
mo liudijimas. Neabejoju, kad Suomijos
ir Norvegijos atstovybės Vilniuje dar la-
biau pagyvins mūsų šalių ryšius. Šie na-
mai simboliškai žymi tvirtą mūsų tautų
draugystę ir bendrą ateitį suvienytoje,
demokratiškoje ir atviroje Europoje”, –
teigė prezidentas V. Adamkus.

Vilnius, liepos 6 d. (ELTA) –
Skulptūros ,,Vienybės medis” atiden-
gimo ceremonija Vingio parke, paly-
dėta jaunimo chorų ir Andriaus Ma-
montovo atliekama daina ,,Geltona,
žalia, raudona”, pradėjo Lietuvos
tūkstantmečio Dainų šventės ,,Am-
žių sutartinė” baigiamąjį Dainų va-
karą.

Pasaulio lietuvių vienybės simbo-
lį – devynių metrų aukščio skulptūrą
atidengė prezidentas Valdas Adam-
kus, premjeras Andrius Kubilius,
skulptorius Tadas Gutauskas ir ar-
chitektas Rolandas Palekas.

Saulę primenančiame granitinės
verpstės apskritime įamžinta šimtas
iškiliausių tūkstantmečio asmenybių:
karalius Mindaugas, Gediminas, kiti
didieji mūsų kunigaikščiai, didikai,
raštijos pradininkai, mokslininkai,
Vilniaus universiteto profesoriai, su-
kilimų didvyriai, tautosakos puoselė-
tojai, iškiliausi menininkai ir dvasi-
ninkai, knygnešiai, mecenatai, tautos
žadintojai, filosofai, įvairių laikų po-
litikai, legendiniai lakūnai ir kiti Lie-
tuvai, jos valstybei, istorijai ir kultū-
rai nusipelnę tūkstantmečio žmonės.

Skulptūros pasą skulptorius T.
Gutauskas įteikė Vilniaus merui
Viliui Navickui.

,,Saugosim ir globosim, visą laiką
puoselėsim šį simbolį. Niekada neuž-
mirškime tų žmonių, kurių pavardės
čia iškaltos, visada juos prisiminki-
me”, – kvietė sostinės vadovas.

Liepos 6-ąją Vingio parko es-
tradoje tūkstančiai dainininkų iš visų
Lietuvos regionų, didžiųjų miestų ir
mažesnių miestelių susirinko da-
lyvauti baigiamajame Lietuvos tūk-
stantmečio dainų šventės ,,Amžių su-
tartinė” koncerte ,,Tūkstančio aušrų
dainos Lietuvai”.

Klaipėda, liepos 6 d. (ELTA) – Apiplaukęs pasaulį, aplankęs 26 lietuvių ben-
druomenes į Klaipėdą sekmadienio, liepos 5 d., vakarą sugrįžo ,,Tūkstantmečio
odisėjos” laivas ,,Ambersail”. Sugrįžusį laivą pasitiko gausus laivų būrys bei dau-
giatūkstantinė žmonių minia. Sutikimo šventė vainikuota Lietuvos himno –
,,Tautiškos giesmės” giedojimu.

1000odiseja.lt nuotr.

Vilnius, liepos 6 d. (ELTA) –
Aukščiausi užsienio šalių vadovai,
Švedijos, Norvegijos ir Danijos kara-
liai kartu su Lietuvos žmonėmis Vil-
niaus arkikatedroje Valstybės dieną
dalyvavo šv. Mišiose, aukotose už Lie-
tuvą, švenčiant jos vardo Tūkstan-
tąsias metines.

Lietuvos vardo tūkstantmečio iš-
kilmingas Šv. Mišias lietuvių ir loty-
nų kalbomis aukojo Popiežiaus lega-
tas, kardinolų kolegijos dekanas, kar-
dinolas Angelo Sodano, Šventojo Sos-
to apaštalinis nuncijus arkivyskupas
Luigi Bonazzi ir Lietuvos vyskupai.

Kreipdamasis į valdžios atstovus
ir visus tikinčiuosius, savo homiliją
kardinolas A. Sodano pradėjo lietu-
viškai, o garbaus amžiaus legato per-
duotas širdingas popiežiaus Bene-
dikto XVI sveikinimas ,,Viešpats te-
laimina Lietuvą!” Vilniaus arkikate-
droje pasitikti plojimais.

,,Brangūs bičiuliai lietuviai, šios
gražios dienos atminimui noriu jums
palikti štai tokią žinią: toliau ženkite
jūsų protėvių pramintu šlovingu ta-
ku. Žinau, kad nuo amžių jūs mel-
džiate Dievo Motinos, ypač garbina-
mos Aušros Vartų šventovėje, užtari-
mo. Marija jus telydi brėkštant tre-

čiojo krikščioniško tūkstantmečio
aušrai, tegloboja jūsų tautą ir visą
Europą. Šito jums linki ir popiežius
Benediktas XVI, pasiuntęs mane no-
rėdamas būti arti jūsų šią šventės
dieną. (...) Brangūs bičiuliai lietuviai,
išsaugokite ir dar gražiau papuoškite
savo tėvynės krikščionišką veidą. Ši-
taip jūs pasitarnausite ir Europai,
kartais gundomai užmiršti krikščio-
nišką savastį”, – sakė kardinolas A.
Sodano.

Kardinolas Angelo Solano.
Eltos nuotr.
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MORONIS
Jau aptikti praėjusią savaitę prie

Komorų nukritusio „Yemenia” lėktu-
vo „juodųjų dėžių” signalai. „Tyrėjai
iš BEA ... aptiko signalą”, – pa-
reiškime, kuris buvo gautas Pary-
žiuje, nurodo Komorų tyrėjų grupės
vadovas Ali Abdou Mohamed. Pran-
cūzijos katastrofų tyrimo agentūros
BEA atstovė patvirtino, kad surastas
lėktuvo „juodųjų dėžių” signalas.
Oro bendrovės „Yemenia Airways”
lėktuvas „Airbus A310”, kuriuo skri-
do 153 žmonės, antradienį rengda-
masis tūpti Komoruose nukrito į
Indijos vandenyną. Žuvo visi, išsky-
rus vieną, keleiviai ir įgulos nariai.

WASHINGTON, DC
JAV viceprezidentas Joe Biden

davė suprasti, kad Baltieji rūmai gali
nuspręsti netrukdyti Izraeliui, jeigu
šis imsis karinės akcijos prieš Irano
grėsmę. Interviu televizijos kanalui
ABC J. Biden pareiškė, jog JAV ne-
gali „diktuoti kitai suvereniai šaliai,
ką ji gali ar negali daryti”. Jis taip
pridūrė, kad JAV prezidentas Barack
Obama tebesitiki pradėti dialogą su
Iranu. Prezidentas B. Obama ne taip
seniai pareiškė, kad norėtų pradėti
derybas su Teheranu dėl jo bran-
duolinės programos iki šių metų pa-
baigos. Iranas primygtinai teigia, jog
jo branduolinės programos tikslai yra
vien taikūs, tuo tarpu Vakarų šalys
nuogąstauja, kad Iranas mėgina su-
sikurti branduolinį ginklą.

MASKVA
Rusija ir Vatikanas gali išplėsti

savo diplomatinius ryšius iki amba-
sadorių lygio, interviu Italijos žinias-
klaidai, kurį sekmadienį paskelbė
Kremlius, sakė Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev. Vatikano ir Rusijos
Ortodoksų Bažnyčios santykiai jau
keleri metai yra įtempti; ankstesnis
Maskvos patriarchas kaltindavo ka-
talikus prozelitizmu Rusijoje. Tačiau
valdant naujajam Rusijos patriarchui
Kirilui, kuris anksčiau buvo atsa-
kingas už Rusijos Ortodoksų Baž-
nyčios užsienio ryšius ir kuris pat-
riarchu tapo vasarį, pasirodė noro at-
kurti draugiškus santykius ženklų.

Pasaulio naujienos

Obama atvyko î Rusijâ

VARŠUVA
Lenkijos tautos atminties insti-

tutas žada paskelbti naujus doku-
mentus apie buvusio Lenkijos prezi-
dento Aleksandr Kwasniewski pra-
eitį. Šią žinią patvirtino ir instituto
direktorius Janusz Kurtyka, kuris
pareiškė, jog dokumentai bus pa-
viešinti spalio mėnesį. Pasak J. Kur-
tyka, dokumentai, kurie yra žinomi
liustraciniam teismui, niekada nebu-
vo nuodugniai išanalizuoti, jie taip
pat nebuvo ir viešų diskusijų objek-
tas. A. Kwasniewski ne kartą yra ti-
kinęs, jog niekada nebuvo komunis-
tinio saugumo agentas.

VATIKANAS
Vatikanas penktadienį atvėrė

kelią XIX a. anglų kardinolui John
Henry Newman tapti palaimintuoju,
o palestiniečių vienuolei Maria
Ghattas – šventąja, kai atitinkamą
dekretą, pripažįstantį šių asmenų
padarytus stebuklus, pasirašė popie-
žius Benediktas XVI. Kardinolas J.
H. Newman (1801–1890) katalikybę
priėmė 1845 metais. Jis buvo Oxford
sąjūdžio, kuris siekė Anglikonų baž-
nyčią priartinti prie jos katalikiškų
šaknų, svarbiausias veikėjas. 1843
metais Jeruzalėje gimusi M. Ghattas
yra viena iš naujos dominikonų ben-
druomenės, skirtos Šventajam Jeru-
zalės Rožiniui, įkūrėjų. Vienuolė
mirė 1927 metais.

* * *
Vatikano radijas, katalikų baž-

nyčios balsas, pirmą kartą per savo
80 metų istoriją transliuos reklamas.
Pirmoji „šventame” radijuje rekla-
muotis turėtų italų dujų ir elektros
bendrovė „Enel”. Už reklamą ji žada
sumokėti iki 630,000 litų. Reklamos
bus skelbiamos nenukrypstant nuo
konservatyvaus Vatikano radijo tono.
Iki šiol Vatikano radiją visiškai fi-
nansavo katalikų bažnyčia. Jam iš-
laikyti kasmet prireikdavo apie 75
mln. litų. Kaip bebūtų pasaulinis
ekonominis nuosmukis neaplenkė
šios radijo stoties, todėl ji priversta
ieškoti naujų būdų kaip išgyventi.
Vatikano radijas buvo įkurtas 1931
m.

EUROPA

JAV

Sofija, liepos 6 d. (Alfa.lt) – Bul-
garijos naujoji centro dešinės pa-
kraipos partija GERB, vadovaujama
Sofijos mero Boiko Borisov, laimėjo
parlamento rinkimus, užsitikrinusi
39,7 proc. rinkėjų paramą, pirma-
dienį rodė oficialūs rezultatai, pa-
skelbti suskaičiavus 99,88 proc. bal-
sų.

B. Borisov jau anksčiau paskelbė
laimėjęs sekmadienį vykusius rinki-
mus. Jis pažadėjo greitai suformuoti
centro dešiniosios pakraipos vyriau-
sybę, tačiau nenurodė, kas galėtų tap-
ti valdančiosios koalicijos partneriais.

Buvę valdantieji socialistai ir
premjeras Sergej Stanišev patyrė
skaudų pralaimėjimą, surinkę vos
17,72 proc. balsų. Praeitus rinkimus,
vykusius 2005 metais, Socialistų par-
tija laimėjo užsitikrinusi 33,98 proc.
balsų.

Ankstesnėje valdančiojoje koali-
cijoje dalyvavusi turkų etninės mažu-
mos partija MRF surinko 14,47 proc.
balsų, o ultranacionalistinė partija
„Ataka” pelnė 9,37 proc. balsų ir liko
ketvirtoji.

Į parlamentą pateko dar dvi de-
šiniosios pakraipos partijos – Mėly-
noji koalicija (6,73 proc.) ir neseniai
susikūrusi Tvarkos, teisės ir teisin-

gumo partija (TTT), surinkusi 4,13
proc. balsų. Abi jos pareiškė esančios
pasiruošusios tapti vadovaujamos
GERB koalicijos partnerėmis.

Buvusio Bulgarijos karaliaus Si-
meon Saxe Coburg vadovaujama cen-
tristinė partija NMSP, kuri suforma-
vo vyriausybę 2001 metais ir buvo
kadenciją baigiančio kabineto trečioji
partnerė, šįkart neįveikė 4 proc.
slenksčio ir nepateko į parlamentą.
2005 metų rinkimuose ši partija buvo
antroji ir surinko 21,83 proc. balsų.

Pasak vyriausiosios rinkimų ko-
misijos, sekmadienį savo balsus ati-
davė 60,2 proc. registruotų rinkėjų.
Pirmą kartą 31 deputatas buvo tie-
siogiai išrinktas vienmandatėse rin-
kimų apylinkėse, o kitos 209 vietos
parlamente bus padalytos pagal pro-
porcinę sistemą.

Rinkimų komisijos narys Michail
Konstantinov taip pat pateikė išanks-
tinius duomenis, kaip bus paskirs-
tyti visi 240 mandatų: 116 atiteks
GERB, 40 – Socialistų partijai, 38 –
MRF, 21 – „Ataka”, 15 – Mėlynajai
koalicijai, o 10 – Tvarkos, teisės ir tei-
singumo partijai. Naujasis parlamen-
tas pirmojo posėdžio susirinks liepos
14 dieną.

RUSIJA

AFRIKA

Rinkimus Bulgarijoje laimèjo centro
dešinioji partija

Maskva, liepos 6 d. (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama pirma-
dienį atvyko į Rusiją atnaujinti ryšių,
kurie pernai buvo pašliję labiausiai
nuo šaltojo karo, taip pat ketinda-
mas susitarti dėl bendradarbiavimo
sprendžiant Afganistano problemą
bei siekti pažangos branduolinės gin-
kluotės mažinimo srityje.

JAV vadovą, kurio lėktuvas nu-
tūpė vyriausybiniame oro uoste
„Vnukov -2” 1 val. 20 min. p. p. vietos
laiku, Rusijos sostinė pasitiko šaltu
lietingu oru.

Oficiali B. Obama lankymosi
Maskvoje programa prasidėjo vainikų
padėjimu prie Nežinomojo kareivio
kapo prie Kremliaus sienos cere-
monija, o paskui Kremliuje jis susi-
tiko su Rusijos valstybės vadovu D.
Medvedev.

Derybos bus uždaros ir skirtos
daugiausia kiekvienos šalių dery-
bininkų pranešimų, kaip rengiama
nauja sutartis, kuri pakeis puolamo-
sios ginkluotos sumažinimo sutartį,
išklausymui. Kaip jau pranešta, taip
pat numatoma apsvarstyti platų ratą

dvišalių santykių, tarp jų padėtį
Irane, Afganistane, Šiaurės Korėjoje,
ir masinio naikinimo ginklų neplati-
nimo problemas.

Artėjant šiam susitikimui prezi-
dentai optimistiškai kalbėjo apie bū-
simas derybas. D. Medvedev pareiš-
kė, jog tikisi, kad būsimos derybos
Maskvoje su B. Obama bus veiksmin-
gos.

„Ir aš, ir mano kolega, aš tikiuo-
si, ketiname surengti turiningas ir
vaisingas derybas. Tikiuosi, kad jose
bus pasiekta rezultatų”, – sakė Rusi-
jos prezidentas savo vaizdo tinklaraš-
tyje.

Savo ruožtu B. Obama pažymėjo,
kad susiklostė geri jo santykiai su D.
Medvedev.

„Manau, mes sugebėsime iš-
spręsti svarbius reikalus, kaip nors
apibrėžti rėmus Puolamosios gink-
luotės mažinimo sutartį pakeisian-
čiam naujam susitarimui, kuris su-
mažins branduolinių kovinių gal-
vučių skaičių iš abiejų šalių – Rusijos
ir Amerikos”, – sakė JAV preziden-
tas.

JAV prezidentas Barack Obama pirmadienį atvyko į Rusiją.
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LYDI ŠVENTADIENIS
XIV EILINIS SEKMADIENIS

GALIA SILPNUME
Džiaugiuosi tad silpnumu, pa-

niekinimais, nemalonumais, perse-
kiojimais ir priespauda dėl Kristaus,
nes būdamas silpnas, esu galingas.

/2 Kor 12, 10/.

Nemažai žmonių gyvena sunkiu
laiku, varginami senos ligos, jau ke-
letą mėnesių nerasdami tinkamo
darbo, nerimaudami dėl skolų ban-
kams. Kiti vargsta, praradę viltį nu-
mesti svorio ar atsikratyti priklau-
somybės. Kiti nesutaria su sutuokti-
niu arba neranda bendros kalbos su
savo vaikais. Dar kiti, turėdami pa-
kankamai pinigų, gerą sveikatą ir
mėgstamą darbą, jaučiasi nelaimingi,
silpni, nemato prasmės gyventi. Ta-
čiau šios dienos Geroji Naujiena sako,
kad net ir didžiausiame silpnume
Jėzus gali mums dovanoti savo galią.
Net ir didžiausios ligos, nesutarimo,
nevilties akivaizdoje galime būti stip-
rūs, su Pauliumi kartodami tikėjimo
žodžius.

Vienas vyras vargo teismuose
bandydamas apginti savo verslą nuo
nuolatinių varžovų puolimų. Jo var-
žovai kūrė vis naujus planus, siekda-
mi sužlugdyti jo verslą. Tai tęsėsi
keletą mėnesių. Iš pradžių jis turėjo
daug energijos ir užsidegimo kovoti
su blogiu. Tačiau pamažu jo jėgos
seko, apniko abejonės dėl šios kovos
prasmingumo. Jis susitikęs su mani-
mi sakė: „Dabar jau man nesvarbu,
kas bus toliau. Nebeturiu jėgų toliau
kovoti. Jau daug laiko ir jėgų tam išš-
vaisčiau. Tegul bus taip, kaip bus.”
Atsakiau: „Kai žmonės taip sako,
dažniausiai jie daro didžiausias klai-
das gyvenime. Jie gailisi vėliau dėl to,
kad pasidavė ir nebekovojo toliau.
Turime žinoti, kad Dievas visada ko-
voja su mumis. Jei Dievas už mus, tai
kas gi gali būti prieš mus?” Paklausęs
mano žodžių jis apsisprendė toliau
kovoti. Nors ir negreitai jam pavyko
laimėti, jo priešininkai pasitraukė,
matydami jo užsidegimą ir Dievo
globą jo gyvenime. Jis šiandien dar
laimingesnis, dar stipresnis, ir jo ver-
slas dar sėkmingesnis negu buvo iš
pradžių.

Mūsų gyvenimo pašaukimas ir
misija yra susijusi su tam tikrais pa-
lankiais arba priešiškais žmonėmis.
Tačiau neturėtume nerimauti, kai
jaučiamės bejėgiai ir silpni. Mums
reikia tik tikėti ir toliau ramiai dar-
buotis savo svajonių išsipildymo link.
Net ir tada, kai viskas atrodo
nusiteikę prieš mus, tikėkime, kad
jokia audra, jokia skola, jokia liga,
joks apkalbėjimas, jokia netektis nėra
galingesnės negu Visagalis Dievas.

Per Antrąjį pasaulinį karą, naktį,
puolimo metu, vienas kareivis buvo
atskirtas nuo savo dalinio. Puolimas
buvo labai stiprus. Aplinkui buvo
labai daug dūmų. Jis prarado ryšį su
savo kovos draugais, liko vienas ir
pasiklydo miške. Pagaliau išgirdo
besiartinančius priešo kareivius. Jis
bėgo tolyn. Pribėgęs upės pakrantės
urvus pasislėpė viename iš jų. Ten
tūnodamas meldėsi, kad Dievas ap-

saugotų jį ir priešai jo nesurastų.
Netrukus voras pradėjo raizgyti tin-
klą tame urve. Kareivis toliau neri-
mavo: „Dieve, man reikia mūrinės
sienos apsisaugoti nuo priešo. O tu
man siunti vorą.” Voras per keletą
minučių numezgė nemažą tinklą prie
urvo angos. Kareiviai tikrino visus
urvus. Kai priėjo tą urvą, kuriame
slėpėsi kareivis, jie pamatė didžiulį
voratinklį ir nusprendė negaišti laiko
ir netikrinti urvo, nes pro tą voratin-
klį niekas nebūtų galėjęs įlįsti. Jie
nuėjo toliau. Kareivio gyvybė buvo
išgelbėta ypatingu būdu. Jo tikėjimas
dar labiau sustiprėjo ir jis sakė:
„Dieve, su tavimi voratinklis gali būti
stipresnis negu mūro siena.”

Daugelis iš mūsų šiandien turi-
me tokių sunkumų gyvenime, kurie
verčia mus galvoti, kad niekada ne-
išsikapstysime iš jų. Kai jaučiamės
silpni ir bejėgiai, turime prisiminti ir
kartoti maldoje: „Nematau šios prob-
lemos sprendimo. Nežinau, kaip vis-
kas gali pasitaisyti. Tačiau žinau, kad
esu Visagalio Dievo vaikas. Esu tur-
tingas jo paveldėtais turtais. Visos
problemos ateina ir vėl praeina. Jei
Dievas su manimi, kas išdrįs man
priešintis. Niekas negali manęs at-
skirti nuo Dievo meilės.” Stiprinkime
save tokiais ir panašiais žodžiais. Va-
žiuodami į darbą medituokime apie jo
pažadus mums. Kuo dažniau per die-
ną jam dėkokime už tai, ką gavome.
Prašykime didelių dalykų ir renki-
mės juos priimti. Kuo dažniau trum-
pai pabūkime tyloje, skaitykime Šv.
Raštą ir klausykimės to tylaus Dievo
balso, kalbančio mūsų širdyse. Sten-
kimės augti dorybėse ir darykime tai,
ką sugebame geriausiai. Sekmadie-
niais šlovinkime jį bendruomenėje,
aukokime, patarnaukime kitiems,
parodydami, kad mūsų mintys su-
tampa su mūsų veiksmais. Prisimin-
kime, kad net ir tamsiausiomis mūsų
gyvenimo akimirkomis Dievas viską
nuostabiai tvarko, mus stiprina, ren-
gia mums kažką naujo ir veda mus į
pergalę.

Bėdos suspausti, jie Viešpaties
šaukias, ir jis iš nelaimės išgelbi.

Jis vėjus nutildo, ir bangos nu-
rimsta /Ps 106, 28-29/.

Jei ir nematome jokio pagerėji-
mo, tikėkime, kad mūsų laukia nauji
pasiekimai, laimėjimai, klestėjimas ir
gausios malonės. Tikėkime, jog Die-
vas parodys savo gydančią galią mūsų
gyvenime tam, kad visi dar aiškiau
pamatytų didingus jo darbus. Jis
nori, kad pagerėtų mūsų santykiai,
kad pakiltume profesiniame gyveni-
me, kad praplėstume savo finansines
ribas, kad labiau patarnautume
vargstantiesiems. Jis nori, kad dar
daugiau pilnatvės ir džiaugsmo turė-
tume gyvenime, kurį jis mums do-
vanojo. Prisiminkime, kad Dievas
gali veikti tik ten, kur yra tikėjimas.
Tikėjimu įsileidžiame į savo gyve-
nimą. Tikėjimu atsiveriame jo gailes-
tingumui, galybei, turtams, išgydy-
mui ir jo ramybei.

Bernardinai.lt

KUN. RYTIS GURKŠNYS, SJ

LIETUVIUI UNIAGESIUI
REIKIA MŪSŲ PAGALBOS
Jau ne kartą ,,Drauge” buvo

kreipiamasi pagalbos lietuviams,
nelauktai parklupdytiems ligos. Šį
kartą pagalbos ranką ištiesti prašo
Manassas miesto, VA ugniagesiai
(The City of Manassas Fire and Res-
cue Department), kurių gretose dirba
ir lietuvis Žygimantas Žalys. Nese-
niai šiam 32 metų lietuviui buvo nus-
tatyta vėlyvoji vėžio stadija.

Draugai ir bendradarbiai Žygi-
mantą vadina trumpai – ,,Z”. Kaip
sakė vienas iš Žalio pamainos vadovų,
leitenantas Andrew Crush, su Žygi-
mantu dirbantis dveji metai, ugnia-
gesiai paprastai anksčiau ar vėliau
gauna pravardes, o kadangi Žygiman-
to vardą buvo sunku ištarti, pradė-
jome jį vadinti ,,Z” – dėl ko Žygiman-
tas neprieštaravo, tad taip jam ,,Z” ir
prilipo.

Žygimantą jo kolegos ugniagesiai
vertina už ryžtą ir atsidavimą savo
profesijai. Anot Crush, lietuvis palai-
ko puikią fizinę formą, turi ypač ge-
rus profesinius įgūdžius ir myli savo
darbą. Per dvejus metus leitenantas
jau turėjo ne vieną progą įsitikinti
Žalio įgūdžiais ir profesionalumu.
Vienos praktikos apleistame banke
metu leit. Crush negalėjo nepastebėti
Žalio ryžto, stiprios motyvacijos ir
sugebėjimo dirbti drauge su kitais
ugniagesiais. ,,Nuo tada Žalys tapo

vienu iš mano patikimiausių ugniage-
sių; jis, aplinkybėms esant ypač
sudėtingoms, nepasitraukdavo, vis
įrodydavo ištikimybę savo pasirinktai
profesijai.”

32 metų lietuvis yra mylintis
vyras, 13 mėnesių sūnaus tėvas.

•••
Ž. Žaliui pagalbą galima suteikti

pasiuntus čekį adresu:
IAFF Local 4466
Attn: ,,Z” Fund
P.O. Box 505
Manassas, Virginia 20108

Daugiau informacijos galite rasti
The City of Manassas Fire and Res-
cue Department svetainėje adresu:
http://www.manassascity.org/ind
ex. aspx?NID=604

Jei norite tiesiai pervesti pinigus,
Ž. Žalio asmeninė banko sąskaita yra:

Bank of America
Jansen Zalys
Account # 435000289852
S.W.I.F.T. BOFAUS3N

Banko adresas:
13976 Jefferson Davis Hwy,

Woodbridge, VA, 22191

,,Draugo” info

Amber Singature Tours ruošia puikią
kelionę 2 dienas/1 nakvynė
prie Niagaros krioklių (Niagara Falls)
Liepos 18–19 dienomis.
Kaina 219 dol. su nakvyne.
Vaikams 10% nuolaida.

Iš kairės į dešinę: Leitenantas Crush, ugniagesys gydytojas Ray Daubenberger
ir ugniagesys Žygimantas Žalys.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas!
Prenumeruokite, pirkite ir skaitykite ,,Draugą”!

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

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

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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 47

Bet bolševikai, nežinodami vie-
tovių ir neturėdami žemėlapių, bijojo
judėti plentu, kad netyčia neužšoktų
ant poilsiaujančių vokiečių. Bet aš
įtariau, kad jie bijo ne tik vokiečių,
bet ir enkavedistų...

Auštant komisaras man įsakė
kirtimu įvažiuoti giliau nuo plento į
mišką, čia sustojome poilsiui. Nežino-
jau, kurioje vietoje esame ir kiek kilo-
metrų per naktį pravažiavau, bet
jaučiausi labai nuvargęs. Gerokai
purvini ir nusilesę atrodė ir bolševikų
karininkai. Išsistatę sargybą, jie tuoj
sugulė ir užmigo. Nors aš buvau dar
labiau pavargęs, niekaip negalėjau
užmigti. Visos mano mintys buvo
sutelktos vieninteliam dalykui – kaip
greičiau atsikratyti šios bjaurios
kompanijos. Per visą šitą kelionę aš
ieškojau progos pasprukti nuo šios
gaujos. O jie mane laikė savo išgelbė-
toju, tuo pačiu nė sekundei neati-
traukdami akių, sekė kiekvieną mano
žingsnį. Jei kartais atsitraukdavau
toliau nuo mašinos (kad ir atlikti
,,gamtinių poreikių”), jie mane įdė-
miai sekė, kad tik nesugalvočiau bėg-
ti. Aš gerai žinojau, kad man pabėgus
jiems prisieitų eiti pėsčiomis. Tad, jie
manim ,,rūpinosi”: vaišino maistu,
rūkalais. Nors ir ne pas visus juos
buvo to maisto, bet dalinosi kiek tu-
rėjo ir su ,,šoferiu”. Bet tas jų perdė-
tas ,,draugiškumas” man buvo, švel-
niai tariant, labai nemielas. Kai
pamačiau, kad jie taip išvargę, šį
kartą tikrai buvau pasiryžęs sprukti.
Sargybiniai buvo toliau ir stebėjo ne
mane, bet mišką, sergėdamiesi vokie-
čių. Atsigulęs kuo toliau, aš laukiau,
tikėdamasis, kad visi karininkai tuo-
jau užmigs, ir aš nepastebėtas galėsiu
pranykti tankmėje. Deja, mano ne-
laimei, keli karininkai nemiegojo. Jie
tik sėdėjo atsirėmę į medžius ir pus-
balsiu šnekėjosi. Aš, apsimetęs, kad
miegu, ilgai klausiausi jų šnekos ir
nepajutau, kaip iš nuovargio pats už-
migau. Mano kėslai pabėgti ,,užmigo”
kartu.

Prabudau tik po kelių valandų.
Mane pažadino komisaras. ,,Vstavaj,
jiedim!”, – įsakė. Labai nuliūdau, kai
vietoj laisvės vėl išvydau jo snukį.
Varge tu mano! – vėl teks trauktis
tolyn nuo Lietuvos, ir velnias žino,
kur. O nuvežus tuos komunistus, gal
jie panorės manim atsikratyti kaip
,,šnipu” Istognyj. Nežinia, ar iš viso
dar teks namus pamatyti... Dabar vėl,
artėjant nakčiai, miško keliukais ir
proskynomis važiavome maždaug 1
km. atstumu nuo pagrindinio kelio –
plento, ne didesniu, kaip 60 km/h
greičiu. Pravažiavus keliolika kilo-
metrų, pradėjo ,,čiaudėti” variklis ir
po kelių minučių visai užgeso. Mė-
ginau užvesti, bet bergždžiai sten-
giausi – baigėsi degalai (atsarginį ba-
kelį jau anksčiau buvau supylęs). Ko-
misaras, pats savo akimis įsitikinęs,
kad benzino bakas tikrai visiškai tuš-
čias, įsakė keturiems karininkams
eiti prie plento ir ten ieškoti kel-
kraščiuose paliktų mašinų, kuriose
,,dar gali būti benzino”. Tokia gali-
mybė buvo. Prieš tai ir mišku važiuo-
jant, mums teko matyti daug paliktų
mašinų bei vikšrinių vilkikų (,,trak-
torių”). Be to, tik užpraeitą dieną gir-
dėjome plentu pravažiuojančios tech-
nikos ūžesį. Tai tikriausiai rusai bėgo
į rytus. Bet šitie ,,nenugalimieji” kaž-
kodėl paniškai bijojo važiuoti plentu.

Todėl, aš supratau, kad jie ne tik
priešų bijo, bet vengia susitikti ir sa-
vųjų. O praeitą dieną ilsintis miške
nuo Minsko plento nesigirdėjo jokio
garso. Tyki buvo ir ši naktis. Sė-
dėjome tyliai ir laukėme karininkų
grįžtant su benzinu.

6. Plentu

Po poros valandų, jau beveik
švintant, atėjo tie keturi ir atnešė du
kibirus ir bakelį benzino. Jie pranešė,
kad visa paplentė ištisai nusėta įvai-
riausių mašinų, tad prisirankioti de-
galų jiems didelio vargo nebuvo. Taip
pat jie su džiugesiu pareiškė, kad
jokių vokiečių ant plento nesimato ir
todėl galima drąsiai juo važiuoti. Kol
pripildžiau baką, komisaras pasitarė
su aukštesniaisiais laipsniu karinin-
kais ir įsakė man važiuoti į plentą.
Tad, suradęs pirmą pasitaikiusį ke-
liuką, aš ir pasukau į ,,Minskaja
šassė”. Išvažiavęs į plentą, iškart
pasijutau kaip žuvis vandenyje. Juk
tokiu keliu galėjau važiuoti nė kiek
nevargdamas, o, be to, jau švito, ir
buvo geras kelio matomumas.

Pavažiavus keletą kilometrų,
pasivijome ta pačia kryptimi einan-
čius nuvargusius kareivius, kurie,
išgirdę mašinos ūžesį, pasitraukė į
pagriovį, nenorom praleisdami mūsų
sunkvežimį. Sumažinęs greitį, aiškiai
mačiau apdulkėjusius rusų kareivių
veidus ir liūdnas jų akis, stebinčias
pravažiuojančius ,,draugus” karinin-
kus. Dar pravažiavus kelis kilomet-
rus, pamačiau jau ir raitų bei pėsčių,
pavieniais, netvarkingais būriais pa-
grioviais traukiančių raudonarmie-
čių. Tas jų ėjimas vorele, pagrioviais
man jau buvo matytas iš anksčiau.
Mat taip einantiems yra žymiai grei-
čiau pasiekti mišką ar kristi į griovį,
slepiantis nuo netikėtų vokiečių lėk-
tuvų antpuolių. Visa tai buvo panašu
į bėgančius sutriuškintos armijos
likučius. Dabar ta pati ,,nenugalimo-
ji” bolševikų kariauna, kuri tik prieš
metus taip pasipūtėliškai įžengė į
Lietuvą, klastingai užgrobdama visą
šalį, dabar traukėsi iš jos kuo toliau,
ir atrodė dar varganiau, negu oku-
puodama.

Aš tai stebėjau su labai sumišu-
siu jausmu: iš vienos pusės, džiau-
giausi, kad pagaliau visų mūsų lietu-
vių svajonė išsipildys, ir mes vėl tap-
sime laisvi, bet iš kitos pusės, aš gi
dabar dar buvau tarp jų... Visi buvo
dulkėti ir matėsi – labai išvargę, ėjo
vos kojas pavilkdami. Kai kurie pėdi-
no su savo ,,kačiargom”, bet daugelis
– be jokio ginklo. Vaizdas iš tiesų
buvo labai apgailėtinas.

Komisaras įsakė važiuoti grei-
čiau, nes iš praeinančių pasigirdo
balsų, prašančių pavėžėti. Pastebėjau
tarp jų ir keletą sužeistų – apibintuo-
tom galvom, rankom bei per juos-
menį. Tada aš jau tyčia sumažinau
greitį, tikėdamasis, kad šitų ,,naba-
gų” pulkininkas-komisaras tai tikrai
pasigailės (vietos tai dar buvo!). Bet
kur tau! Atvirkščiai: – Davaj, davaj,
bystrėj pojiechali! – jis tik ragino ma-
ne važiuoti greičiau. Kuo toliau į
rytus važiavome, tuo pralenkdavome
daugiau besitraukiančios armijos ka-
reivių. Taip privažiavome Maladeči-
nos miestelio pakraštį (prie pat Lie-
tuvos-Sovietų Rusijos sienos). 

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. Dar vis džiau-
giamės, bet ateina tokie juodi debe-
sys, kad nežinau, kaip bus toliau.

I. Vaišvilaitė: reikia pastovumo,
bet ne stagnacijos

Lietuva žengia į antrą vardo tūk-
stantmetį labai vieningai išsirinkusi
naująją prezidentę. Tai teikia vilčių,
kad naujas tūkstantmetis gali sutapti
su dviejų Lietuvų suartėjimu – dabar
Lietuvos visuomenė susiskaldžiusi.

Galbūt skirtingi lūkesčiai dėl
mūsų valstybės suras kažkokį suta-
rimą ir kompromisą. Tų dviejų Lie-
tuvų suartėjimas neįmanomas be
kompromiso iš vienos ir iš kitos
pusės. Aš manau, kad ankstesnio mū-
sų bekompromisiškumo rezultatas
yra ir milžiniška emigracija, kurią
mes patyrėme.

Arba vieno, arba kito Lietuvos
plėtros modelio priėmimas sąlygojo
tai, kad arba mes per daug žiūrėjome
atgal, buvome per daug konser-
vatyvūs, arba galbūt per daug globo-
janti valstybė, kuri nesudarė sąlygų
judriausiai, moderniausiai, pažan-
giausiai daliai. Antra vertus, kai ku-
rios priemonės, tarkime, ekonomi-
nės, socialinės buvo tokios, kad žmo-
nės Lietuvoje negalėjo rasti sau vie-
tos ir perspektyvos.

Antrą tūkstantmetį pradedančiai
Lietuvai labiausiai reikia ilgalaikio
sutarimo ir plėtros perspektyvos. Kas
labiausiai laiko žmones valstybėje,
skatina jų apsisprendimą čia gyventi,
gimdyti ir auginti vaikus, investuoti į
gyvenimą čia – tam tikro pastovumo,
bet ne stagnacijos perspektyvos. Tam
nebūtinai turime augti po 10 proc.
per metus.

Lietuva tikrai turėtų vienodėti
savyje ir rodyti, kad čia nebus didelių
lūžių, kad vienos ar kitos politinės
jėgos atėjimas į valdžią neatneš re-
vanšistinių siekių ar grįžimo prie to,
kas jau buvo. Tarkime, kas nors įvyk-
tų ir Lietuva trauktųsi iš pradėtos
aukštojo mokslo reformos. Tai laiky-
čiau visiška katastrofa. Mes sužlug-
dytume savo aukštąjį mokslą ir jau
niekas nebegalėtų sugrąžinti arti-
miausių perspektyvių abiturientų
kartų į aukštąsias mokyklas.

Antra vertus, Lietuva įžengia į
tūkstantmetį sunkiu laikotarpiu.
Pirmieji metai po didelio jubiliejaus ir
to, ką matėme aplinkoje miestuose,
miesteliuose buvo iš anksčiau skirtų
lėšų ir sunkmečiu išsaugota. Be abe-
jonės, 2010 m. bus daug sunkesni ir
galbūt liūdnesni.

Lietuva į tūkstantmetį žengia
per krizę, bet krizė yra galimybė apsi-
valyti nuo to, ko nereikia, sustiprinti
tai, kas gyvybinga ir pradėti augti
geresniu pavidalu. Temperatūra ro-
do, kad organizmas kovoja, ir, aš ma-
nau, kad Lietuva tikrai gyvybinga ir
gali kovoti ir kad mes išeisime į naują
laikotarpį su mažiau egoizmo, ma-
žiau pasipūtimo, su daugiau solidaru-
mo.

Kartu žengiame į trečią savo val-
stybės dešimtmetį. Per daugiau nei
100 metų yra pirmas kartas, kada
turime tokią perspektyvą. Čia irgi yra
atsakomybė. 1000 metų yra istorijoje,
trečias dešimtmetis yra mūsų arti-
miausiame laikotarpyje. Reikia mo-
kytis iš klaidų, tvirtinti tai, kas svei-
ka ir geriausia. 

Sutrumpinta

Delfi.lt

ANTRĄ TŪKSTANTMETĮ
PASITINKANTI LIETUVA
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Atsarga gėdos nedaro
ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Š. m. birželio 17-os „Seklyčios”
trečiadienio popietėje kalbėjo 8-ojo
po licijos rajono vyresniųjų apsaugai
ir patarnavimams skirta policijos pa -
reigūnė Jane Fudacz (Community
Po licing Senior  Citizen Services Offi -
cer). Kalbėjo išsamiai. Davė daug pa -
vyzdžių. Čia svarbiausi jos suminėti
punktai:

1) Vyresni nei 60 metų ar dau-
giau bei neįgalieji yra kviečiami įsigy -
ti tapatybės (ID) apyrankę (Emer -
gen cy Indentification Bracelet) savo
policijos rajono būstinėje. (Jų Čikago-
je yra 25). Reikia užpildyti formas su
asmens ir medicinine informacija –
daktaro telefonas ir faksas, chro niš -
kos ligos (cukrinė ar kt.), alergijos,
nuolat vartojami vaistai ir pan. Pa si -
rašius, kad leidžiama policijai nau-
doti šią informaciją nelaimės atveju ir
pridėjus 6 dol. čekį ar „money order”,
išrašyta „City of Chicago”, nusiųsti
vietiniam policijos rajono skyriui
(Neighborhood Relations Office).

Į ID apyrankę bus įrašytas kodas,
pagal kurį nelaimės atveju asmeniui,
nebegalinčiam pačiam kalbėti dėl
sužeidimo, ligos ar kalbos nemokėji-
mo, informacija bus suteikta skubiai
nurodytiems asmenims. Kodas laiko-
mas įslaptintu (konfidencialiu). Poli-
cijos telefonas veikia 24 val. per parą.

2) Vaistų ir jų vartojimo sąrašas,
kurį reikia pridėti prie šaldytuvo du-
rų, nes nelaimės atveju atvykę para-
medikai ten pirmiausia ieško infor-
macijos. Tokius lapus, smulkiai infor-
muojančius apie vaistų vartojimą bei
daktarus, juos prirašiusius, galima
gauti savo rajono policijos būstinėje.

3) Patarimai ir įspėjimai.
Policijos pareigūnė išvardino

daug jų su daugeliu pavyzdžių. Svar-
biausi jų:

a) Neatidarykite durų nepažįs -
tamam, nors ir kokius svarbius ar
graudžius prašymus jis turėtų. Suk -
čiai dažnai apsimeta kokiu nors mies -
to tarnautoju, norėdami apvogti.

Ypač nuo tokių apsimetėlių nukenčia
vyresnieji.

b) Nesileiskite į kalbas su telefo -
nu skambinančiais jums nepažįsta-
mais, kurie dedasi banko ar kredito
kortelių išdavimo įstaigos atstovais,
prašančiais asmeninės informacijos
apie jus, banko sąskaitų ar kredito
kortelių numerių (bankai ir kredito
kortelių išdavimo įstaigos tokią infor-
maciją turi ir neskambina).

c) Neduokite niekam savo „Social
Security” numerio, nes per jį leng-
viau sia pavogti asmens tapatybę. Da -
bar „Soc. Security” numeris nebera -
šomas net ant vairuotojo leidimo. As -
meninę informaciją galite teikti (rei -
kalui esant) tik tada, kai jūs patys pa -
skambinate atitinkamai įstaigai.

d) Nesinešiokite rankinuke svar-
bių dokumentų ar daug pinigų. O jei
taip atsitiktų, kad kas nors rankinu-
ką nori iš jūsų atimti, atiduokite, ne-
siginkite, nes sveikata ir gyvybė svar-
biau už rankinuką.

Kalbėtoja patarė raktus (auto -
mo  bilio ir namų) nešiotis kišenėje.
Raktus pametus, ar kam nors pavo-
gus, nedelsiant juos pakeisti naujais,
taip pat pakeisti namų spynas.

e) Visada būti budriems savo ap -
linkai.

f) Įsitaisykite prie namų ir ga-
ražo šviesas, kurios užsidega, jei kas
eina – „motion lights”. Nelaikykite
neužrakintų durų ir langų.

Jei galima, įsiveskite apsaugos
sistemą. Išvykstant iš namų, pvz., į
bažnyčią, išeiti įvairiu laiku. Vakare
turėti „timers”, kad šviesos užsi deg -
tų įvairiu laiku  įvairiuose kamba -
riuo se. Išvykstant kelionėn, atsisa ky -
ti tam laikui laikraščius, sustabdyti
paš tą. Paprašyti, kad draugas ar kai -
mynas nupjautų žolę, surinktų rekla-
mas, į šiukšlių dėžę įmestų šiukšlių
maišų, kad namas atrodytų gyvena-
mas.

Policijos pareigūnės (8th Dis t -
rict) telefonas 312-747-8724 Ext. 114;
Elektroninis paštas: 

Jane.Fudacz.@chicagopolice.org

Vis dėlto pasisekė
PRANAS JURKUS

Pasaulio lietuvių centre (PLC),
Lemonte šiuometinei birželio mėn.
21 d. surengtai gegužinei padėjo ir
gamta, ir žmonės. Žinoma, galėjo būti
ir daugiau dalyvaujančių, bet vienus
atbaidė pranašystės apie lietų, kitus
patraukė kitas renginys ar tiesiog
skubinosi namo, nejausdami noro da -
lyvauti gegužinėje. 

Tuoj po vienuoliktos valandos šv.
Mišių, saulutei šypsantis, būrys para-
pijiečių pasipylė PLC sodelyje, kur jų
laukė skaniai paruošti pietūs. Alkani
galėjo pasirinkti tradicinius lietuviš-
kus patiekalus: cepelinus su spirgu -
čių padažu arba dešreles su kopūs-
tais, po to užsigardžiuoti pyragaičiais
su kvepiančia kava. Norintieji ko
nors stipresnio bei šalto gėrimo, spie-
tėsi prie baro. Nuo pat gegužinės pra-
džios visus džiugino malonūs lie tu-
viškos muzikos orkestro „Saksa kor-
do” garsai, atliekami dainininkų
Edvardo ir Rimanto. Nijolės Griga -
liūnienės vesta laimikių gausi loterija
džiugino ne vieną laimingąjį. Tarkim,
tuščių bilietų kaip ir nebūta... 

Iš tikrųjų, juk Lemonto apy -
linkės LB gegužinė yra rengiama
mums patiems pasilinksminti, pasiž-
monėti, sutikti senus pažįstamus, pa -
sišnekėti, kartais net karščiau pa dis -

kutuoti ar pasinerti į politiką ar šiaip
mums aktualiomis gyvenimiš komis
te momis. Netrūko ir entuzia s tų  pa -
miklinti kojas šokių aikštelėje. Vis ko
buvo. Tai LB Lemonto apy linkės nau-
jos Valdybos narių dėka, vadovaujant
vicepirmininkei Marytei Černiūtei. Ji
kruopščiai tam ruošėsi, subūrė grupę
darbščių pagalbininkių, o sunkes -
niems paruošimo darbams pasitelkė
vyrus. Dėkojame visiems prisidėju -
siems,  tarp jų ir JAV LB Vi durio va -
karų valdybos pirmininkei Ire nai Vi -
limienei. Nesklandumų ne bu vo todėl,
kad esame draugiškai vie ningi. Tik -
rai norėtume, kad visuo menė tai su -
prastų, gausiau lankytųsi, prisidėtų
bei parodytų dosnumą, nesiskųstų,
kad maistas per brangus, nes viską,
ką valdyba surenka, yra su kaupu iš -
leidžiama tik mūsų pačių saviveiklos
reikalams. Mūsų solida rumas yra
mū sų tautinė stiprybė.

Taigi, linkime visiems maloniai
praleisti vasarą, pasisemti energijos,
nestokojant pasipildyti vitaminu D ir
š. m. rugpjūčio mėn. 20 d. gausiau at-
silankyti Lemonto LB rengiamoje
„Va saros palydos” gegužinėje.

Dėl informacijos prašome kreip-
tis į JAV LB Lemonto apylinkės so-
cialinių reikalų skyrių tel.: 630-243-
8611.

Grupė gegužinės talkininkų. (Iš k.) Vytautas Jagminas, Jūratė Jurkienė, Irena
Vi li miene, Stasė Jagminienė, Irena Grigaitienė ir Vilija Elekšienė.

P. Jurkaus nuotr.

Dažnos popiečių ,,Seklyčioje” dalyvės (iš kairės): Albina Ramanauskienė,
straipsnio autorė Aldona Šmulkštienė ir Viktorija Valavičienė.

Laimos Apanavičienės nuotr.

,,Draugo” knygynèlyje

Muzikologės Jūratės Vyliūtės
kny ga „Vladas Baltrušaitis: ope-
ros so listas” ne tik apie operos so-
listą, chorų dirigentą, vargonininką
Vl. Baltrušaitį (1912 m. liepos 14 d.
Žindaičiuose, Jurbarko valsčius, dab.
Jurbarko raj. – 1975 m. liepos 27 d.
Či kagoje. 1998 m. spalio 21 d. pa lai -
kai pervežti į Lietuvą ir palaidoti
Jur barko kapinėse), bet ir apie jį su -
pusius žmones. Vienas tokių žmo nių

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

– Elena Daumantaitė-Baltru šaitienė,
diplomuota stomatologė, vi suomenės
vei kėja, ištikima šeimos ži dinio puo-
selėtoja.

Vyresnieji čikagiečiai dar pame-
na buvusį Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo lietuvių parapijos vargoninin -
ką ir choro vadovą. 

Knygoje muzikologė J. Vyliūtė
analizuoja į Vakarus pasitraukusio
Vil niaus operos teatro solisto drama -
tišką kūrybos ir gyvenimo kelią, rem-
damasi solisto dienoraščiais, laiškais
ir bendraminčių atsiminimais bei to
meto spauda.

Vl. Baltrušaitis niekaip negalėjo
įprasti prie Amerikos. Jis čia nepri-
tapo, jį kankino amerikoniškasis ma -
terializmas. Visą laiką ilgėjosi Lie tu -
vos, sirgo gimtojo krašto nostalgija.

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

Paruošė L. A.

Vytautas V. Šestokas, gyvenantis Los Angeles, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.

Povilas Karosas, gyvenantis New Britain, CT, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Joana Tautvila, gyvenanti Lake Villa, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. laikraščio išlaidoms sumažinti.
Nuoširdžiai dėkojame.
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A † A
LILLIAN PAUKSTIS

Mirė 2009 m. birželio 2 d., sulaukusi 90 metų.
Nuliūdę liko: sūnus John su žmona Beverly (Blinstrub), duktė

Marialice su vyru Al Dockus, anūkai Christine, Lisa, Gregory (Ken-
dall), John, Rene (Gonzalo), Amy, Elizabeth (Stewart), proanūkiai
Maria, Nicholas, Julia, Sofia, Catalina, Brett.

A. a. Lillian buvo žmona a. a. John L. Paukstis, kuris mirė 1990
m., sesuo a. a. Henry Twardy.

Atsisveikinimas ir laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 11 d. 10:30
val. ryto Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus atvykti į kapinių koplyčią.
Velionės atminimui aukas galima siųsti Habitat for Humanity of

Montgomery County, 9110 Gaither  Rd., Gaithersburg, MD 20877.

Nuliūdę artimieji

Buvusiam  Vyriausiam Skautininkui, ilgamečiui Lie-
tuviškosios Skautybės fondo pirmininkui

A † A
v.s. fil. PETRUI MOLIUI

išėjus į Amžinuosius Namus, reiškiame gilią užuojautą
dukterims RIMAI ir DANUTEI, jų šeimoms bei kitiems
artimiesiems, liūdėdami kartu.

Lietuviškosios Skautybės fondo valdyba:
v.s. fil. Romas Jakubauskas

v.s. fil. Danutė Marcinkevičiūtė
p.s.  Romas Juozelskis
v.s.  Birutė Banaitienė

v.s.  Bronius Naras
s. fil. Julius Špakevičius

Atkelta iš 2 psl. Pakabinus
drabužius kambaryje, juose pasiliku-
sios erkės gali įsisiurbti kitiems
šeimos nariams, net ir nebuvusiems
gamtoje. Dar kartą apžiūrėkite savo
kūną, rūpestingai patikrinkite paau-
sius, pakinklius, kirkšnis, pažastis,
sprandą – į šias vietas erkės labai
mėgsta įsisiurbti. Gerai iššukuokite
plaukus, išsimaudykite.

Jei erkė įsisiurbė

Kuo greičiau ją ištraukite! Kuo
ilgiau erkė bus įsisiurbusi, tuo dau-
giau ligos sukėlėjų paklius į orga-
nizmą. Jei neturite galimybių paša-

linti erkę gydymo įstaigoje, paimkite
pincetą (tiks ir tankus audinio arba
popieriaus gabalėlis), suimkite erkę
už galvos kuo arčiau odos ir iš lėto
traukite kol pakilęs odos paviršius
sudarys ,,palapinę”. Keliolika sekun-
džių išlaikykite tokią padėtį.

Po to erkę atsargiai ištraukite ir
įkandimo vietą rūpestingai nuplau-
kite muilu, patepkite spiritiniu tir-
palu. Traukdami erkę, stenkitės ne-
suspausti jos pilvelio – galite įšvirkšti
ten esančias borelijas (Laimo ligos
sukėlėjus) tiesiai į žaizdelę, tokiu
būdu pagreitindami užkrato pateki-
mą į organizmą.

Delfi.lt

Erkės šiemet aktyvesnės

LITHUANIAN MERCY LIFT

Nuoširdžiai dėkojame už aukas, kurios buvo paaukotos nuo 2008 m. gruo-
džio  1 d. iki 2009 m. vasario 28 d. Aukos skiriamos padėti Lietuvos sergan-
tiems ir toliau tęsti pradėtus įvairius medicininius projektus. Aukojo:

$1,000 – G. Liautaud, IL.
$500 – J. L. Materas,  CA.
$250 – H. K. Welsh, IL; S. Valiukėnas, IL; D. ir A. Ericson, IL; Fraternal

Order of Eagles No. 1952, IL.
$200 – G. A. Vaisnys, IL; E. ir D. Laukys, NY; T. Saulys, CA; S. Michevičius,

IN; J. R. Dainauskas, IL; A. ir B. Petrikas, CT; Dr. V,. ir N. Dharmapuri,
IL; P. Mileris, NE; W.  E. Petkus, FL.

$107 – P. A. Kausteklis, CA.
$100 – Dr. R. J. Dysas, OH; E. C. Raskauskas, MD; D. ir B. Van Rheenen, IA;

B. M. Covalesky, NJ; R. Zidelis, FL; Z. Griganavicius, CA; L. ir A.
Stepaitis, IL; J. Paliulionis, IL; A. ir I. Draugelis, IL; D. ir S. Strasius, MI,
M. P. Halpin, NY;  A. K. Stasukaitis, IN; C. O. Jacobs, IL; A. ir E.
Reivydas, CA; E. W. Kwedar, IL; P. P., Raymunt,  CT; J. ir J. Daugela, MA;
A. ir A. Muliolis, OH, B. A. Kasakaitis, IL; dr. B. L. Leventhal, IL; M. ir
G. Klivecka, NY; N. Sumskis, IL; F. A. Calabrese, VA; Illinois Pain
Institute/J. ir T. Prunskis, IL; P. ir I. Cade, MA; E. S. Radziunas, NE; W.
M. Markunas,  FL; L. Laucius, D.C.; J. ir R. Matonis, IL; J. R. Kaskin, CA;
J. ir S. Peckus, IL; A. A. Konce,  CA; A. ir D. Ratkelis, CA.

$79 – V. L. Petroliūnas, IL.
$75 – D. J. Lapkus, IL.
$55 – M. Karaska, VA
$50 – R. ir S. Kondraitis, VA; A. ir K. Susinskas, OH; B. A. Bulota, IL; J.

Bernotas, PA; J. L. Vaitkus, CT;  A. ir  V. Mikucius, CA; D. Savickas, MA;
A. ir S. Bartkus, IL; A. ir B. Base, IL; T. Bogusas, MA; N. R.  Zdanys, IL;
J. ir A. Dancy, CA; R. ir T. Meckauskas, IN; G. ir G. Sirusas, NJ; E. ir W.
Taft, NY; R. ir R. Ratakczyk, CO; F. T. Senft, MD; R. ir T. Mackmiller, WI;
A. ir E. Pretkelis, IL; R. M. Bendoraitis, IL; T. ir D. Quinn, IL; P. ir I.
Dirda, IL;  K. Stasiulis, IL; B. Ciplijauskaitė, WI; J. ir G. Variakojis, IL; E.
ir J. Sinkys, CA; S. Modestas, IL; A. Keliuotis, IL; D. S. Juras, IL; R.
Aneliauskas, CA; W. Klosis, NY; A. Apeikis, CA; R. G. Kazlas, NY; M. ir E.
Laniauskas, OH; M. Mikonis, OH; W. ir S. Gregory, IL; A. A. Bartkus, NV;
A. ir D. Bartkus, IL; M. ir E. Laniauskas, OH; M. ir J. Vizgirda, IL.

$44 – R.  Gayauskas, CA.
$40 – P. ir P. Dauzickas, FL; E. Zemaitis, OH.
$35 – F. ir G. Scutch, VA; V. ir M. Cernius, IL; M. E. Biell, IL; New Smile

Center, IL; J. J. Giriunas, MA; G. ir S. Suidikas, MD; R. ir R. Thomann,
VA.

$30 – L. ir C. Judickas,  AR; Rev. C. Kasinskas, C.P., CT;  A. P. Krukonis, MA.
$25 – J. ir G. Leskauskas, IL; A. M. Peck, MA; D. J. Melkus, NE; V. ir W.

Jankus, NJ, W. J. Morris, MD; A. Masiulionis, NY; P. ir S. Timbrook, PA;
A. ir A. Petroski, MO; L. ir D. Polikaitis, IL; A. Niedvares, IL; R. ir G.
Kriau ciunas, MI; C. ir A. Albright, MD; K. P. Devenis, MA; Z. Baltra-
monas, IL; R. Cepulis, OH; R. ir B. Viskanta, IN; P. ir A. Riskus, IL; H.
Stancikas, IL; E. M. Bates, FL; R. Bigelis, NY; A. ir A.  Zemaitaitis, CA; J.
S. Dauparas, IL; J. J. Gricius, PA; A. ir J. Norvilas, IL; V. ir I. Juskus, IL;
B.  A. Donovan, NJ; W. ir G. Pleckaitis, OH; H. ir I. Laucius, MI; E. ir E.
Putinas, OH; V. ir G. Musonis, IL; A. Snyder, PA;  C. ir Z. Ceponis, IL; J.
ir M. Molis, IL; V. ir L. Germanas, IL; A. B. Willeke, CA; P. ir R. Zavodny,
OH; E. Kosmisky, PA; P. Vaskelis, FL; A. ir A. Alkas, FL; J. ir J. Kuncas,
PA; R. ir I. Bublys, OH; W. Kasparaitis, IL; W. G. Burimauskas, NY; E. ir
D. Bartkus, IN; A. ir J. Dargis, MD; R. A. Waldon, MI;  T. G. Kudzma, NH;
H. M.  Davenport, CA; J. ir J. Labanauskas, FL; F. Schneider, NY; J. ir J.
Kuncas, PA; V. ir A. Kleiza, IL; V. Dukas, CA; J. ir F. Jakabauski, CT; G.
ir C. Edson, KS; F. ir P. Salvolskis, PA; a.a.  Ruta Anelauskas/A. ir L. Jur -
kunas,  FL; V. Bucmys, OH; E. A. Stancik, NY; R. J. Vizgirda, IL; A. J.
Harr, NY; J. S. Bikneris, IL; A. B. Hajos,  CA; G. E. Gudauskas,  D.C.; R.
ir T. Liaugminas, OH; J. ir A.  Gumbelevicius, WA; A. ir A. Leskys, NV; R.
C. Novak, CA; J. ir D. Cernius, CA.

$20 – P. S. Kaunelis, MI; J. ir J. Tamulaitis, IL; I. Sullivan, IL; E. Bauzys,  NJ;
J. G. Vienuzis, IN; dr. J. P. Kalvaitis, IL; dr. J. C.  Stankus, NE; J. ir S.
Brazys, FL;  S. Vashkys, FL; E. G. Kungys, OR; E. ir R. Silgalis, OH; G.
ir B. Bedro, MI; H. B. Yurkus, GA.

$15 – E. A. Petraitis, IL;  S. ir A. Kalvaitis, VA; LILI of Trieste, IL; D. M.
Uogintas, CT; Z. ir V. Grybinas, IL; R. Janikas, IL; J. ir  B. Vasys, MA M.
Saweikis, IL;  V. Zakaras, CA; A. S. Poskus, MA;  E. A. Hanley, PA; H. B.
Yurkus, GA; S. Paukstys, IL; A. A. Butkus, IL;  B. Lintakas, IL: Z. ir J.
Bikneris, IL; A. ir S. Damijonaitis, IL; Z. ir S. Obelenis, OH;  Z. ir C.
Petreikis, IL; J. ir S. Kincinas, IL: V. ir S. Vasikauskas, FL; L. ir J.,
Sturonas, IL;  T. ir R. Rudaitis, IL; N. Kaveckas, IL; V. ir V. Gruzdys, OH;
E. E. Jasaitis, FL; J. ir F. Bruzgis, NJ;  S. Pempe,  WA; E. Purtulis, FL; V.
ir J. Pleirys, IL; S. ir D. Kasper,  SC; V. Raugas, NJ; G. ir dr. R. Kaunas,
WI; J. ir S. Osborne, MO: G. A. Likander, IL; F. ir I. Petrauskas, NY;  B.
Jasevičius, MI; A. K. Naudzius, IL; I. ir V. Kilius, NY; R. ir R. Slepetys,
NJ; a.a.  Alphonse Pareigis/V. Kaunas, IL; C. Leonas, CA.

$10 – S. V.  Ruibis, IL; V. ir C. Paskauskas, IL; C. ir G. Matonis, AZ; J. ir A.
Shurna, IL; J. ir V. Jodwalis, IL; B. ir V. Laurinaitis, IL; A. Totilas, NE; S.
Rinius, PA; B. R. Trinka, IL; F. M. Gomez, MD;  T. ir R. Thomann, NY; dr.
A. ir G. Gravrogkas, NY; R. Alinskas, NY; J. ir M.  Visoskas,  NJ; A. G.
Jarus, CT; S. Ilginis, IL; J. ir J. Svagzdys, MA; M. Dana, NY;  G. Karsokas,
OH; M. C. Abelkis, IL.

$5 – V. V. Uzkuraitis, ID; J. Troiano, NY; R. Kozas, NY.
$4 – R. A. Urnezis, IL.

Lithuanian Mercy Lift, P. O. Box 88, Palos Heights, IL 60463.
Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-3810893.

lithuanianmercylift@yahoo.com
www.lithuanianmercylift.org

A † A
SESUO MARY EVA

REVAS, SSC

Mūsų mylima seselė mirė 2009 m. liepos 2 d. Šv. Kazimiero
seselių motiniškame name, 2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL,
sulaukusi 72 metų.

Į vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio parapijos Bridgeport, Chicago,
IL.  Vienuolyne įžaduose išgyveno 53 metus.

Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, sesuo Seselė M. Juline
Revas, Šv. Kazimiero vienuolė, brolienė JoAlice Revas su šeima.

Velionė pašarvota pirmadienį, liepos 6 d. nuo 1 val. p. p. iki 7 val.
vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette Rd., Chicago,
IL. Mišparai mirusiems pirmadienį, 7 val. vakaro.

Laidotuvių šv. Mišios vyks antradienį, liepos 7 d. 9:30 val. ryto
Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių sesuo Mary
Eva bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame pasimelsti už seselės sielą.

Šv. Kazimiero seserys
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�Mišios už a. a. Algį Stankų-Sau -
laitį bus atnašaujamos šį šeštadienį,
lie pos 11 d., 8 val. r. Palaimintojo Jur -
gio Matulaičio misijoje, Lemonte.  Visi
a. a. Algio, Marytės ir Antano draugai
yra kviečiami prisiminti jį savo mintyse
ir maldose.

�JAV LB Brighton Park apylin-
kės valdyba kviečia lietuviškąją vi-
suomenę po 10 val. r. šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo bažny čio je sekmadienį, liepos 12
d., atvykti į parapijos Mozerio salę,
4420 S. Fairfield Ave, Chicago, kur
rengiami kugelio ir šaltibarščių pietūs. 

�Architektūrinė iškyla didžiau-
siu 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. Nepra leis -
kite puikios progos gražią sekmadie -
nio popietę sužinoti daugiau apie
mies tą, 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 in for macijos ir užsakymai
tel.: 708-207-8406. 

�Lie pos 15 d., trečia die nį, tra di -
cinių po pie čių metu ,,Seklyčioje”
(2711 W. 71st. St., Chicago)  2 val. p.
p. lankysis kun. Valdas Aušra – LB
Socialinio skyriaus viceprezidentas ir
,,Paguodos telefono” steigėjas. Sve -
čias papasakos apie naujai įsteigtą
Psi chologinės ir dvasinės pagalbos
drau giją. Po programos pasivai šinsite
skaniu ,,Seklyčios” maistu. Visi
kviečiami. Tel. pasiteiravimui: 773-
476-2655.

��Lietuvių Fondas Prezidento
Val do Adamkaus ir Almos Adam kie -
nės garbei rengia iškilmingą pokylį,
kuris vyks šių metų spalio 3 d. Pa -
saulio lietuvių centre, Lemonte. De -
ta lesnę in formaciją apie pokylį pa -
teik sime vėliau.

�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.

��Lemont miestelis nuo š. m. lie -
pos 1 d. pakeitė Ateitininkų na mų ad -
re są. Naujas adresas: Ateitis Foun da -
tion, 1380 Castlewood Dr., Lemont,
IL 60439. Telefono numeris nepasi -
kei tė – 630-257-9769.

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

�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.   

�Brockton lietuviai kviečia tau -
tiečius  rugpjūčio 16 d. 2 val. p. p. į
naujo paminklo ,,Žuvusiems už Lie -
tuvos laisvę” atidengimo iškilmes.
Pa mink las bus atidengtas Nukry -
žiuotojo Jėzaus seselių vienuolyno
ka  pinėse, 16 Thatcher St., Brock ton,
MA. Kartu bus paminėtos 90-osios
Šaulių sąjungos įsteigimo meti nės.
Tel. pa siteiravimui: 978-685-4478
(Jonas Stundžia); 508-586-0650 (M.
Bizin kaus kas arba 781-982-0765
(Linas Su žiedėlis). 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Cook County iždininkė Maria Pappas į priėmimą sukvietė 53 etninių mu -
ziejų atstovus. Susitikime M. Pappas įteikė pripažinimo raštą Balzeko lietuvių
kultūros muziejui sakydama, kad šis muziejus gimė iš meilės ir pagarbos
tėvynei. Raštą atsiėmė muziejaus atstovas Stanley III Balzekas.

Couk County iždininkės raštinės info ir nuotr.

Lietuvos Respublikos Prezidento rūmuose, Vilniuje liepos 2–3 dienomis
vyko Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas. Šiame reikšmingame Lietuvos
verslo ir ekonomikos renginyje, drauge su Lietuvos verslo visuomene
pažymint Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmetį dalyvavo nemažai Amerikos
lietuvių. 

,,Draugo” redaktorė Loreta Timukienė, šiuo metu viešinti Lietuvoje, foru-
me sutiko ir buvusį Lietuvos Republikos generalinį konsulą, dabartinį Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento prie LR Vyriausybės Arvydą Daunoravičių
(kairėje) ir čikagietį Pasaulio lietuvių medikų asociacijos (Lithuanian American
Medical Association) narį gydytoją Joną Prunskį.           L. Timukienės nuotr.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje  liepos 5 d. muzikos mylėtojus pakvietė į jauno ir talentingo akordeono muzikos atlikėjo Martyno
Levickio koncertą, kuris vyko Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre. Koncerto metu devyniolikmetis Lon dono Karališkos muzikos akademijos stu-
dentas sužavėjo susirinkusius atlikdamas keletą originalių bei barokinių kompozicijų, o taip pat pra  moginės akordeono muzikos kū ri nių.  

Jaunasis akordeonistas M. Levickis ir klausytojai, kurie atsistoję dėkojo jaunajam muzikui už puikią muzikinę programą.   L. Apanavičienės nuotraukos

Vainutis K. Vaitkevičius, MD, gyvenantis Pleasant Ridge, MI,
pratęsė „Draugo” metinę prenumeratą ir paaukojo 100 dol. auką
laikraščiui paremti.  Ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

JAV LB Brighton Park apylinkės valdyba dėkoja aukojusiems drabužius ir
kitus daiktus, rengiant lėšų telkimą ,,Vaikų tėviškė” globos namams Avikilų kaime.
Dėka Jūsų gerumo buvo sutelkta ir vyskupui R. Norvilai išsiųsta 1,400 dol. Telaimina
Jus Dievas.


