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Vilnius, liepos 20 d. (ELTA) –
Imamasi priemonių tobulinti Nepil-
namečių apsaugos nuo neigiamo in-
formacijos poveikio įstatymą. Arti-
miausiu metu turėtų būti sudaryta
darbo grupė, kuri užsiims šio įstaty-
mo pataisų rengimu.

Kaip po prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės ir premjero Andriaus Ku-
biliaus susitikimo pirmadienį sakė
prezidentės atstovas spaudai Linas

Balsys, šalies vadovė iš įvairių sričių
specialistų sudarys darbo grupę
spręsti šiai problemai. ,,Prezidentė
artimiausiomis dienomis dekretu pa-
tvirtins darbo grupę, ir darbo grupė
užsiims pataisų rengimu, kad tas įs-
tatymas taptų ne toks pažeidžiantis
Europos žmogaus teisių chartiją ir
žmogaus teises”, – sakė L. Balsys.

Ministras pirmininkas A. Kubi-
lius taip pat patikino, kad artimiau-

siame Vyriausybės posėdyje bus ap-
tartos galimos pataisos, ,,kurios nu-
imtų daug nesusipratimų ir disku-
sijų”.

D. Grybauskaitė nors ir neprita-
ria, bet pasirašė Nepilnamečių apsau-
gos nuo neigiamo informacijos povei-
kio įstatymą. Prezidentė nepritaria
įstatyme nustatytam informacijos ri-
bojimo teisiniam mechanizmui.

•Sveikata. Pigiausias
vaistas – vanduo (p. 2)
•Ar Kremlius tikrai pasi-
ryžęs ištirti nužudymą?
(p. 3, 11)
•Komentaras. V. Adam-
kaus prezidentavimas (p.
4, 8)
•Yra kuo džiaugtis ir dėl
ko dėti jėgas – NY litua-
nistinė mokykla (p. 5, 9)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (55) (p. 9)
•,,Rencontres d’Arles”
,,atrado” lietuvių foto-
menininką (p. 10)

Prezidentei pateikta naujos
Vyriausybès sudètis

Lietuvos bègikèms – Europos
jaunimo çempionato bronza

Kaunas, liepos 19 d. (ELTA) –
Kauno S. Dariaus ir S. Girėno stadio-
ne vykstančio Europos jaunimo (iki
23 metų) lengvosios atletikos čempio-
nato merginų estafetės 4x100 m bėgi-
mo varžybose sekmadienį Lietuvos
rinktinė iškovojo bronzos medalius.

Mūsų šalies komanda, kurią su-
darė Silvija Peseckaitė, Lina Andri-
jauskaitė, Sonata Tamošaitytė ir Lina
Grinčikaitė, atstumą įveikė per 44,09

sek. Nugalėjo Didžiosios Britanijos
sportininkės – 43,89 sek., sidabro
medalius pelnė lenkės – 43,90 sek.

Finale taip pat bėgo Prancūzijos,
Rusijos, Baltarusijos, Italijos ir Uk-
rainos atstovės. Beje, pastarosios bė-
gimo nebaigė. Atrankos varžybose
Lietuvos bėgikės pagerino šalies jau-
nimo rekordą ir tarp 11 komandų bu-
vo pirmos.

Nepilnameçiû apsaugos îstatymas bus tobulinamas

Lietuvos bėgikės Europos jaunimo čempionate iškovojo bronzos medalius.
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.
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Vilnius, liepos 20 d. (ELTA)–
Pirmadienį prezidentė susitiko ir
simboliškai atsisveikino su Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo (LAT) pirmi-
ninku Vytautu Greičiumi. Pasak ša-
lies vadovės atstovo spaudai Lino
Balsio, susitikime buvo aptartos tei-
sėjų atsakomybės, reikalavimai pa-
renkant ir skiriant teisėjus, paliesta
teismų sistemos reforma, teisėjų ta-
rybos darbo ir kiti klausimai. D. Gry-
bauskaitė su V. Greičiumi sutarė, kad
šioje srityje reikia imtis ryžtingų
veiksmų.

,,Nuoširdžiai ir atvirai pasikalbė-
ta apie situaciją, kuri susiklosčiusi
Lietuvoje teismų sistemoje, apie tas
problemas, kurias reikia spręsti, ku-
rios buvo iš dalies sprendžiamos, iš
dalies nesprendžiamos per daugelį
metų. D. Grybauskaitė kreipėsi į V.
Greičių patarimų kaip į kvalifikuotą,
turintį patirtį šioje srityje”, – sakė L.
Balsys.

Jis priminė, kad D. Grybauskaitė
savo teisinės reformos programoje
pabrėžė viešumą, skaidrumą bei teis-
mų autoriteto stiprinimą. Preziden-
tės teigimu, vienas iš instrumentų tai
pasiekti – rotacijos principo įgyven-
dinimas. ,,Rotacijos principas būtų ir
savotiškas saugiklis, instrumentas,
kuris įgalintų pasiekti geresnę teis-
mų darbo kokybę”, – šalies vadovės
nuostatą išsakė L. Balsys.

Prezidentė pabrėžė, kad neturi
jokio asmeninio nusiteikimo prieš V.
Greičių, tačiau išreiškė nuostatą, kad
paskirti jį antrajai kadencijai būtų ne-
tikslinga. V. Greičiaus galiojimai bai-
gėsi praėjusių metų liepos 8 d. Pagal
Konstituciją AT pirmininką skiria ir
atleidžia Seimas prezidento teikimu.

Atsisveikinta su
V. Greiçiumi

Vilnius, liepos 20 d. (Presi-
dent.lt) – Paskirtasis ministras pirmi-
ninkas Andrius Kubilius Lietuvos
Respublikos prezidentei Daliai Gry-
bauskaitei pateikė naujo Ministrų
Kabineto sudėtį. Premjeras Andrius
Kubilius siūlo socialinės apsaugos ir
darbo ministrą Rimantą Dagį keisti
Seimo Socialinių reikalų ir darbo ko-
miteto pirmininku konservatoriumi
Donatu Jankausku. Tai – vienintelis
pakeitimas Vyriausybės sudėtyje, ku-
rią A. Kubilius pirmadienį pristatė
prezidentei.

Prezidentė mano, kad premjeras
turi prisiimti atsakomybę už naujos
Vyriausybės veiklą. Dekretą dėl šios
Vyriausybės sudėties prezidentė pasi-
rašys artimiausiu metu.

D. Grybauskaitė su ministru pir-
mininku aptarė ir galimybes taisyti
Nepilnamečių apsaugos nuo neigia-
mo informacijos poveikio įstatymo
pataisas, kurios Seimo buvo priimtos

atmetus prezidento Valdo Adamkaus
veto ir sulaukė didelio atgarsio visuo-
menėje.

Šį įstatymą D. Grybauskaitė pri-
valo pasirašyti, tačiau, siekdama rasti
ne populistinį, o teisinės valstybės

principus atitinkantį sprendimą, pre-
zidentė artimiausiu metu pasirašys
dekretą dėl darbo grupės, kuriai bus
pavesta pateikti konkrečius siūlymus
dėl šio įstatymo pataisų, sudarymo.

Ministras pirmininkas Andrius Kubilius pateikė prezidentei naujos Vyriausybės su-
dėtį. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS

DAIVA AUSÈNAITÈ

Didžiąją dalį žmogaus kūno su-
daro vanduo. Jo dėka mūsų organiz-
me vyksta visos cheminės reakcijos.
Jis taip pat ir puikus tirpiklis. Van-
dens yra visuose organuose. Todėl,
kai jo mūsų organizme pritrūksta,
greitai pasijuntame blogai. Vandens
stygiaus pojūčius medikai linkę va-
dinti nuovargiu, poilsio stoka, funk-
ciniais sutrikimais ir t.t. Iš tiesų, kas-
dien išgeriant reikiamą kiekį van-
dens, galima netgi pamiršti kai ku-
riuos visai rimtus sveikatos sutri-
kimus, pavyzdžiui, sąnarių ar galvos
skausmą. Tuo įsitikinęs Liudas Šal-
čius – natūralios medicinos gydytojas,
manualinės terapijos specialistas,
Lietuvos akupunktūros ir tradicinės
liaudies medicinos gydytojų asociaci-
jos narys.

Ne visi tiki vandens galia

L. Šalčiaus teigimu, pagrindinės
ligų priežastys yra nervinė emocinė
būsena, stresai, vandens ir deguonies
stoka, toksinų perteklius organizme.
Anot specialisto, išeitis paprasta –
reikia keisti gyvenimo būdą. „Neretai
pas mane užsukusiems žmonėms pa-
teikiu klausimą ‘Ar nori pasveikt?’. Ir
tada pasakau, ką tas žmogus turės
kasdien daryti dėl savo sveikatos –
teks dirbti su savimi, atlikti tam tik-
rus pratimus, gerti vandenį. Tenka
išgirsti ‘Oi, ne, aš tokių sąlygų ne-
turiu. Geriau nueisiu į vaistinę – nu-
sipirksiu tabletę.’ Kita dalis žmonių,
kurie priima mano mintis ir noriai
taiko mano patarimus, sulaukia gerų
rezultatų,” – sako L. Šalčius.

Gydytojas visiems pataria pagal
savo kūno svorį pasiskaičiuoti, kiek
reikėtų kasdien gauti vandens. „Du
litrai, kaip įprasta girdėti, nėra tiks-
lus skaičius. Kiekvienam žmogui rei-
kia skirtingai. Nuo kūno svorio 3
proc. Pavyzdžiui, sveriate 100 kg –
jums reikia kasdien išgerti ne mažiau
3 litrų vandens,” – sako manualinės
terapijos specialistas.

L. Šalčiaus įsitikinimu, kartais
daugybė sveikatos sutrikimų išsispren-
džia tik gaunant kasdien reikiamą
organizmui vandens kiekį. „Reikia
paminėti tokias ligas kaip stuburo
iškrypimai (stuburo diskai 80 proc.
sudaryti iš vandens), sąnarių ligos ir
visa kraujotakos sistema. Oficialioji
medicina sako, kad sąnarių ligos ne-
išgydomos, mano asmeninė patirtis ir
matytos pasveikimo istorijos tam
prieštarauja,” – šypsosi pašnekovas.

Kūnas pasako, kai trūksta
vandens

Klausiu gydytojo, ar jis galėtų
vien iš žmogaus kūno suvokti, kad
jam trūksta vandens. „Pusė žmogaus
sveikatos problemų atsispindi jo eise-
noje ir laikysenoje. Pas žmogų daug
išdavikų, kurie išduoda jo problemas
ar ligas. Pavyzdžiui, žmogus atsisė-

dęs sudeda koją ant kojos. Atrodo,
koks čia ryšys su vandens kiekiu or-
ganizme? Iš tiesų žmogus, ieškoda-
mas patogios padėties, kelia koją. Jis
suspaudžia vieną inkstą, o kitą ištem-
pia. Kažką pakeičia skysčių apykaito-
je, tačiau smarkiai iškreipia dubens
sritį. Toks sėdėjimas – pirmas požy-
mis, kad žmogaus organizme vyksta
netinkami procesai,” – aiškino medi-
kas.

L. Šalčiui apie vandens trūkumą
byloja ir dažni moterų skundai galvos
skausmu. Taip pat pažvelgęs į rankų
pirštus specialistas gali pasakyti, ar
organizmui pakanka vandens. Pats
medikas savo kabinete turi kelių litrų
talpos indą su vandeniu. Jis sako, kad
po kiekvieno paciento išgeria stiklinę
vandens. „Po kurio laiko tai virsta
gražiu įpročiu. Nereikia nuolat gal-
voti, ar pakankamą kiekį vandens jau
išgėriau. Tiesiog vandens gėrimą ver-
tėtų įtraukti į savo kasdienius darbus
ir po kurio laiko šis veiksmas taps
nematomas, tačiau labai įprastas ir
neatsiejamas nuo kasdienių darbų,” –
įsitikinęs tradicinės liaudies medici-
nos gydytojas.

Žmogus – nedaloma sistema

Pasak L. Šalčiaus, vandens filtra-
vimo ir šalinimo procesas vyksta kas-
dien, todėl kiekvieną dieną turime
gauti reikiamą mums kiekį vandens.
„Įvairios ligos, susijusios su vandens
trūkumu, lengvai pagydomos. Ir ne-
reikia didelių išlaidų vaistams. Pas
mediką atėjęs žmogus, išdėstęs savo
negalavimus, aišku, gaus kokių nors
tablečių. Tačiau žmogus – nedaloma
sistema, todėl reikia gydyti ne ligą, o
žmogų. Ir mano praktikoje buvo ne-
mažai pacientų, kurie sveikdavo vien
gerdami vandenį ir atlikdami tam
tikrus mano patariamus pratimus.
Taip pat patariu, kokį maistą vartoti
ir kaip pašalinti įtampą,” – kalbėjo
natūralios medicinos gydytojas.

L. Šalčiaus gydymo būdus yra iš-
bandęs ne vienas žmogus. Gydytojas
su Žmogaus studijų centru „Vaiska”
rengia paskaitas visiems besidomin-
tiems sveika gyvensena. Pats gydyto-
jas yra išgyvenęs sunkią ligą, ieško-
damas būdų, kaip pasveikti, išbandė
ne vieną būdą ir dabar jau gali už-
tikrintai kalbėti apie vieną ar kitą
gydymo principą.

L. Šalčiaus jaunatviškumo recep-
tas – žmogaus fizinė bei dvasinė svei-
kata. „Maitintis turėtume taip, kad
maistas būtų kaip vaistas, o vaistų
organizmui reikia nedaug. Taigi, ko-
kios kūno statybinės medžiagos, toks
ir rūmas. Statykime rūmą iš koky-
biškų produktų, mažiau sirgsime.
Daugiau judėkime – raumenys gaus
darbo ir bus elastingi. Mylėkime sa-
ve, ir kiti mus mylės. Ir nepamirš-
kime vandens – tai mūsų sveikatos
pamatas,” – teigia L. Šalčius.

,,Sveikas žmogus”
2009 m.

Redakcijos žodis

Pigiausias vaistas – vanduo

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Kambariniai
augalai būtini?
Beveik kiekvienuose namuose

yra įvairių kambarinių augalų –
gėlių, medelių, kurie labai pagyvina
bendrą vaizdą. Kambarinės gėles
puošia namus, drėkina orą, sugeria
kenksmingas medžiagas. Kai kurie
mokslininkai tikina, kad kambariniai
augalai veikia žmogaus nuotaiką,
ramina arba suteikia trūkstamos
energijos ir jie tiesiog būtini namuo-
se. Tačiau kai kurie informaciniai
šaltiniai teigia, kad kambariniai
augalai kenkia žmogaus sveikatai,
nes išskiria anglies dioksidą, be to,
paskutiniais metais tapo itin popu-
liaru namuose auginti egzotiškus,
atvežtinius augalus, kurie gali būti
nuodingi.

Kaip yra iš tikrųjų?

Už

Dėl kambarinių augalų naktį
išskiriamo anglies dioksido, kuris at-
seit gali pakenkti žmogui – tai klai-
dingas teiginys. Visi žalialapiai auga-
lai, būdami šviesoje, t. y. maitinda-
miesi, anglies dioksidą sugeria ir iš-
skiria deguonį. O naktį, tamsoje, jie
iš tikrųjų išskiria anglies dioksidą,
tačiau tiek nedaug, kad tai niekaip
negali atsiliepti žmogaus sveikatai.
Pvz., vidutinio dydžio kambarinis fi-
kusas per parą išskiria anglies dioksi-
do 500 kartų mažiau nei žmogus, tuo
pat metu esantis kambaryje.

Keletas didelių kambarinių au-
galų, augančių dideliuose kubiluose,
iš esmės gali turėti įtakos padidėju-
siai oro drėgmei, tačiau daugelyje
mūsų gyvenamųjų patalpų oras labai
sausas, ypač šaltuoju metų laiku, tad
tai tik bus į naudą. Be to, kambari-
niai augalai ne tik puošia mūsų na-
mus, butus ir biurus, bet yra nusta-
tyta, kad tam tikri augalai teigiamai
veikia ir mūsų sveikatą.

Dirbantiesiems protinį darbą ir
nuolat sėdintiesiems prie rašomojo
stalo, tinka auginti difenbachiją. Šis
augalas aktyvina abiejų smegenų
pusrutulių veiklą, gerina smegenų
kraujotaką. Tinka karpažolė – ji
gerai veikia kraujotaką, pakelia nuo-
taiką, ypač žiemą.

Žydintis meolenis ne tik suteikia
žvalumo, bet ir padeda išlaikyti dva-
sinę pusiausvyrą, priimti teisinges-
nius sprendimus. Beje, peržydėjęs
augalas netenka minėtųjų galių.

Teigiama, kad fikusas didina
norą aktyviai veikti. Šalia šio augalo
puikiai jaučiasi pasyvūs, uždari
žmonės. Tačiau fikusas trukdo dirbti
įtemptą protinį darbą, todėl geriau-
sia jį laikyti toje patalpoje, kur tenka
bendrauti su lankytojais. Įdomu, kad
bugenvilijos, ciklamenai ir orchidėjos
spinduliuoja energiją, kuri skatina
,,generuoti” naujas idėjas, padeda
atsikratyti stereotipinio mąstymo.
Darbo stalą verta papuošti vazonėly-
je auginama vienmete paprika. Mat ji
stipriausiai veikia 1–3 m atstumu
esantį žmogų, padeda, kai šis pri-
trūksta iniciatyvos ar negali susi-
kaupti.

Nustatyta, kad kai kurie augalai
stiprina bendrumo jausmą, skatina
taikiai išspręsti konfliktus. Tikros
,,taikdarės” yra žydinčios gėlės – aza-
lijos, stefanočiai, sanpaulijos, rak-
tažolės, ciklamenai. Šie augalai spin-
duliuoja džiaugsmą, gerina nuotaiką.
Tokioje aplinkoje pykčiui ir konflik-
tams paprasčiausiai nebelieka vietos.
Be to, ginčams įsiplieksti neleidžia ir
dracenos, monsteros, marantos.

Nukelta į 11 psl.
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Kuršių nerijai gali nutikti
taip, kaip neseniai nutiko Drez-
deno miestui Vokietijoje. 2004
metais į UNESCO Pasaulio pa-
veldo sąrašą įrašytas miestas
UNESCO suteikto vardo neteko
dėl tilto per Elbės upę pastaty-
mo. Savo sprendimą minėta or-
ganizacija grindė tuo, jog ketu-
rių juostų tiltas – Waldschlöss-
chen Bridge – neatitaisomai su-
gadins Drezdeno barokinį vaiz-
dą. Šią savaitę į Lietuvą atvyks-
tantys du UNESCO žinovai įver-
tins aplinkosaugininkams abejo-
nių keliantį Neringos bendrąjį
planą, kuris, anot Lietuvos na-
cionalinės UNESCO komisijos,
tiesiogiai prieštarauja galio-
jančiai Kuršių nerijos naciona-
linio parko planavimo schemai
ir paneigia Kuršių nerijos unika-
liąsias gamtines bei kultūrines
vertybes. Tad galimybė Kuršių
nerijai pasekti Drezdeno keliu
yra reali.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Michael Jackson –
,,pop” muzikos karalius
ALEKSAS VITKUS

Kad gyvenime teisybės nerasi, visi žinome. Neatneša jos nei mirtis.
Štai birželio 25 d. nuo vėžio Los Angeles mieste mirė kadaise
buvusi labai grasi aktorė, populiarios TV programos „Charlie’s

Angels” „žvaigždė” Farrah Fawcett. Prieš 30–40 metų ji viliojo ne tik
vyrus, bet ir milijonus moterų savo pasakiška šukuosena, kurią nemažai
moterų bando atkartoti dar ir šiandien. Ilgai sirgusi, ji mirė sulaukusi 62
metų. Manytum, kad mirus tokiai garsenybei, laikraščiai siūbtelės ištisa
krūva ilgų straipsnių, prisiminimų, o TV – ir atkarpomis iš jos gausių
pasirodymų.

Kokia ironija! Trumpa jos prisiminimo programa televizijoje ir keli
straipsniukai toli nuo pirmojo puslapio antraščių, užkišti kažkur giliai
antrinėse laikraščių skiltyse. Tai ir viskas. Kodėl? Pasirodo, reikia žinoti,
kada mirti. Lygiai tą pačią dieną mirė „pop” muzikos karalius Michael
Jackson, ir visa žiniasklaida, TV, radijas ir laikraščiai prapliupo galo ne-
turinčiais, Michael Jackson šlovinančiais straipsniais ir kantrybę bandan-
čiomis ilgomis programomis apie muzikanto gyvenimą, jo muziką, mirtį,
neaiškias mirties aplinkybes, tik retkarčiais primindami jo ekscentrišką
laikyseną, rengimąsi ir bandymus keisti įgimtą juodaodžio išvaizdą.

M. Jackson prieš gal dešimtmetį buvo įtakingiausias ir garsiausias ro-
ko muzikos kūrėjas ir atlikėjas, pardavęs apie 300 milijonų savo įrašų. De-
vintame XX amžiaus dešimtmetyje jis buvo garbinamas taip pat, kaip
„Beatles” septintame dešimtmetyje ar Elvis Presley – šeštame. Deja, taip,
kaip ir Elvis, Michael savo vėlyvoje karjeroje buvo visiškai kitoks žmogus
negu karjeros pradžioje. Michael muzika pakrypo į kitokį žanrą, ne visuo-
met į gerą, dažniausiai keistą ir mums vyresniesiems nelabai suprantamą.
Jo garsusis 1982 metų „Thriller”, kartu su populiariu „Billie Jean” įrašu,
buvo jo kūrybos viršūnė, po kurios prasidėjo ilgai tęsęsis jo nuosmukis.

Netikėta Michael mirtis išstūmė Farrah iš pirmųjų laikraščių pus-
lapių antraščių. Jei nori būti tinkamai paminėtas, turi žinoti, kad reikia
mirti. Geriausias laikas – kai tuo pačiu metu nemiršta kitos garsenybės.
Fawcett neturėjo pasirinkimo, ji buvo tiesiosios žarnos vėžio ligos sura-
kinta, kai Michael jau ruošėsi savo planuotoms 50-ies koncertų gastro-
lėms Londone ir buvo pakirstas staigaus narkotikų ir stiprių vaistų po-
veikio. Jo mirties priežastys dar ilgai bus aiškinamos.

Skrodimas atskleidė, kaip negailestingai buvo badomas Michael kū-
nas adatomis. Buvo rasta, kad jo 5’11” ūgio kūnas buvo išsekęs ir svėrė
tik 113 svarų, jo skilvyje rastos tik tabletės, skirtos jo asmeninio gydytojo
Conrad Murray. Nuplikęs, subadytas, su keliais mėginto atgaivinimo me-
tu sulaužytais šonkauliais – jo nebūtų atpažinęs nė vienas iš milijonų jo
gerbėjų.

Jackson šeimai, kartu su jo garbintojais, užtruko beveik dvi savaites,
kol liepos 7 d. Staples aikštėje įvyko didingas atsisveikinimas su juo, rody-
tas per beveik visus Amerikos, taip pat ir užsienio TV kanalus. Žiūrint į
dažnai kartojamas ištraukas iš Jackson gyvenimo, žiūrovas galėjo matyti,
kaip kadaise jaunas, gražus, juodos rasės jaunuolis pavirto į neaiškios
spalvos, daug kartų anatomiškai operuotą, keistai išmargintą suaugusį
apsigimėlį.

Nors Jackson buvo tarptautinio masto muzikos ikona, atsisveikinimą
organizavusieji, atrodo, bandė atkurti buvusį Jackson įvaizdį kaip talen-
tingo juodaodžio aktoriaus, dainininko ir net kažkaip gyvenimo suvedžio-
tos aukos, kartu mėgindami jį vėl grąžinti į išskirtinį juodaodžių amerikie-
čių (African-Americans) glėbį.

Kodėl toks nepaprastas atsisveikinimo teatrališkumas? Amerikos juo-
dieji paprastai mirtį sutinka ne tik gedėdami, bet ir kaip išsilaisvinimą iš
skausmo, kankinimų ir nelygybės. Kadangi per ilgus šimtmečius Ameri-
koje juodoji rasė neturėjo pilnų teisių, jai buvo paneigtas vertingumo jaus-
mas, prideramas atsisveikinimas su šiuo pasauliu jiems tampa būtinybe,
kurią jie išreiškia viešai ir garsiai parodomomis emocijomis. Visa tai ma-
tėme to antradienio iškilmėse. Jackson neieškojo romantinių santykių su
juodos rasės moterimis, jis chirurginiais būdais stengėsi panašėti į bal-
tuosius. Jo muzika per paskutinius dešimt metų buvo labiau populiari
Europoje ir Azijoje, negu tarp Amerikos juodaodžių. Bet atėjus mirčiai,
juodieji jį priėmė kaip tikrą, tik jų rasei priklausantį atlikėją. Tarp atsi-
sveikinime dalyvavusių aktorių ir atlikėjų matėsi ir jo pražuvusį talentą
supratusių ir todėl ašarojančių.

Pastorius Al Sharpton savo ugningoje kalboje, kurią jis baigė gal bent
dešimt kartų šaukdamas ,,Thank you, thank you!”, dėkojo mirusiajam Mi-
chael už tai, kad jis savo asmenybe ir talentu sukūrė socialinę kultūrą, ku-
rios įtakoje tapo priimtina teigiamai žiūrėti į tokias juodosios rasės įžy-
mybes kaip talentingąją Oprah Winfrey, golfininką Tiger Woods ir paga-
liau prezidentą Barack Obama. Bet ar toks pripažinimas priklauso tik Jack-
son? Dar gerokai prieš Jackson iškilimą, Amerika juk priėmė ir aktorių
Sidney Poitier (g. 1927 m.) ir boksininką Muhammad Ali (g. 1942 m.).

Jackson ir jo muzika yra mėgiama milijonų žmonių visame pasaulyje.
Todėl nereikia stebėtis, kad London, New York minios ir kitur jausmingai
dainavo „We Are the World”. Ir vis dėlto tikiu, kad didesnė žmonijos dalis
negali priimti ir sutikti su tuo mums sunkiai suprantamu Jackson garbi-
nimu, iškėlimu iki aukštybių, kokio dar nesame matę. Tik prisiminkime atsi-
sveikinimo iškilmių ekrane matytą aukštyn kylantį nukryžiuotą Jackson!

Nors buvo rašyta, kad atsisveikinimą su Jackson TV ekranuose ste-
bėjo beveik milijardas žmonių, ne visi iš jų buvo Jackson garbintojai. Ne
vienas jų atsisveikinimą vadino tik gerai surežisuotu cirku.

AR KREMLIUS TIKRAI YRA
PASIRYŽĘS IŠTIRTI NUŽUDYMĄ?

Kremlius išreiškė apgailestavimą
dėl žmogaus teisių aktyvistės Nata-
lija Estemirova nužudymo ir paža-
dėjo kruopščiai ištirti bylą. Tačiau
„Spiegel Online” teigia, kad daugu-
ma analitikų abejoja tokiais pažadais,
kadangi, šaltinių Rusijos žvalgyboje
teigimu, už nužudymą yra atsakingas
Čečėnijos prezidentas Ramzan Ka-
dyrov.

Tradiciniai būdai

Žudikai nebijojo milicijos. Praė-
jusį trečiadienį apie 8 valandą 30 mi-
nučių keli vyrai pagrobė N. Estemi-
rova greta jos namų ir įsodino pagal-
bos besišaukiančią moterį į netoliese
laukusį baltos spalvos automobilį
„Lada”. Grobikai už 100 kilometrų
nuo sostinės Grozno be jokių prob-
lemų sugebėjo kirsti itin akylai ste-
bimą Čečėnijos sieną su Ingušija. Po
8 valandų moters lavonas buvo rastas
būtent ten, vos už 100 metrų nuo
pagrindinio greitkelio. Kūne buvo
galima pastebėti šautines žaizdas
galvoje ir krūtinėje. Aktyvistei buvo
įvykdyta egzekucija.

50 metų N. Estemirova Čečėnijo-
je darbavosi žmogaus teises ginančio-
je organizacijoje „Memorialas” ir
dokumentavo pačius grubiausius
žmogaus teisių pažeidimus. Būtent
dėl to jos nemėgo dauguma unifor-
muotų valdininkų. Kai aktyvistės
kūnas ketvirtadienį buvo pargaben-
tas laidotuvėms, Grozno gatvėmis
karstą lydėjo žmonės, savo rankose
nešantys nužudytosios portretus, ant
kurių buvo matyti klausimas: „Kas
kitas?” Valdžia greitai išvaikė šią
mažą procesiją, kurioje dalyvavo apie
100 žmonių.

N. Estemirova buvo tikra rakštis
Čečėnijos ir Rusijos valdžiai. Moteris
rašė nepriklausomam Maskvos dien-
raščiui „Novaja Gazeta”. Ji buvo
kitos nužudytos šio laikraščio žurna-
listės, Ana Politkovskaja, kolega. N.
Estemirova nuolatos rašė apie be ži-
nios Čečėnijoje dingusius žmones ir
apie jaunuolius, kuriuos pagrobė mir-
ties būriai, susiję su vietos saugumo
pajėgomis.

N. Estemirova taip pat buvo arti-
ma žmogaus teisių aktyvisto Sta-
nislav Markelov, kuris sausio mėnesį
vidutyje dienos buvo nušautas Mask-
voje, kolegė. Rusijos valdžia iki šiol
teigia neradusi jokių S. Markelov žu-
dikų pėdsakų.

Žudynės, grobimai ir prievarta
yra įprastas dalykas Kaukaze. Vien
per pirmuosius 5 šių metų mėnesius
saugumo pajėgos regione įvyko 308
„teroristiniai nusikaltimai” ir dėl to
likvidavo 112 „banditų”. Siekdama
žūtbūt bent iš dalies išlaikyti savo
kontrolę regione, Maskva visas viltis
pastaruoju metu deda į 32 metų Če-
čėnijos prezidentą R. Kadyrov.

Atsakydamas į pasipiktinimą,
kurį užsienyje sukėlė N. Estemirova
nužudymas, R. Kadyrov užtikrintai
pareiškė, kad šis „siaubingas nusikal-
timas” bus greitai ištirtas ir tą jis esą
užtikrina pats asmeniškai. Be to, jis
pridūrė: „Kaip lemia amžių senumo
Čečėnijos žmonių tradicijos ir men-
talitetas, mes taip pat ieškosime ir
nusikaltėlių, naudodami kitus, tradi-
cinius būdus. Būdus, kurie kartais
pasirodo esantys itin veiksmingi” –
teigė R. Kadyrov.

Tradicinius būdus? Šie žodžiai,
kaip rašo „Spiegel Online”, labiau
pritinka mafijos bosui, o ne preziden-

tui. Kadangi toks mąstymas yra itin
būdingas R. Kadyrov, žmogaus teisių
aktyvistai ir Rusijos saugumo žinovai
įtaria, kad N. Estemirova nužudymą
pats asmeniškai užsakė būtent R.
Kadyrov. Jau anksčiau buvo nušauti
keli Čečėnijos prezidento varžovai,
tarp jų ir buvęs Rusijos Dūmos narys
Ruslan Jamadajev, kurį žudiko kulka
pakirto 2008 metų rugsėjį Maskvoje.

R. Kadyrov Čečėniją valdo tiek
naudodamas stalinistinio pobūdžio
represijas, tiek vadovaudamasis kau-
kazietiškų vendetų tradicijomis. Per
2005 metais Kremliui palankiam
laikraščiui „Komsomolskaja pravda”
duotą interviu, R. Kadyrov prisipaži-
no, kad vienas iš jo laisvalaikio po-
mėgių yra „velnių žudymas”. Į pagal-
bą jis pasitelkia kraujo ištroškusius
samdinius, kurie yra užtikrinti, kad
nė vienas milicijos pareigūnas ar
prokuroras, o galiausiai net pats Vla-
dimir Putin, nedrįs jų patraukti bau-
džiamojon atsakomybėn. Dėl to šiau-
rės Kaukazas tapo laukinių įstatymų
valdomu regionu, o tai palaimino
pats Kremlius. R. Kadyrov tapo tikru
žmogaus teisių aktyvistų košmaru.

Perspėjo atvirai

N. Estemirova buvo čečėno tėvo
ir rusės motinos dukra. Neseniai ji
kategoriškai pasmerkė R. Kadyrov
smogikų nuolatinę praktiką sudegin-
ti namus šeimų, kurių nariai yra įta-
riami priklausą pogrindiniams sepa-
ratistų judėjimams. N. Estemirova
tarptautinei organizacijai „Human
Rights Watch” padėjo dokumentuoti
13 tokių atvejų. Ji taip pat tyrė ir
atvejį, kai milicijos pareigūnas yra
įtariamas nužudęs vieno kovotojo
žmoną.

N. Estemirova buvo tikra rakštis
Čečėnijos ir Rusijos valdžiai. R. Ka-
dyrov žmogaus teisių aktyvistė tebu-
vo provokatorė, priešė. Jis ėmėsi
veiksmų prieš šią moterį ir pašalino
ją iš Grozno „Piliečių tarybos” pir-
mininkės pareigų. Jis viešai įžeidinė-
jo aktyvistę ir perspėjo ją nesiartinti
prie Grozne esančių ministerijų ir
kitų vyriausybinių pastatų. Vienas
Rusijos Federalinės saugumo tarny-
bos pulkininkas „Spiegel Online”
teigė, kad „egzistuoja stiprus įtari-
mas, jog R. Kadyrov ir jo bendrai su-
planavo ir įvykdė N. Estemirova
žmogžudystę”. FST pareigūnas tei-
gia, kad nusikaltimas labai primena
„kadyrovcų”, R. Kadyrov lojalių smo-
gikų, veikimo bruožus.

Rusijos prezidentas Dmitrij Med-
vedev dalyvavo Miunchene vykusia-
me susitikime su Vokietijos kanclere
Angela Merkel, kai jam buvo praneš-
ta apie žmogžudystę. Jis pagerbė N.
Estemirova ir pareiškė, kad ji atliko
„labai naudingą darbą, nes kalbėjo
tiesą”. D. Medvedev taip pat įpareigo-
jo vyriausiąjį prokurorą asmeniškai
prižiūrėti vykdomą tyrimą. Ar tokie
D. Medvedev žodžiai turės kokių nors
pasekmių? Ar ši žmogžudystė vis
dėlto bus ištirta?

Remdamiesi savo patirtimi, N.
Estemirova kolegos tuo labai abejoja.
Laikraščio „Novaja Gazeta” redakto-
rius Viačeslav Izmailov teigia: „Aš
norėčiau, kad Rusijos tyrėjas iš Mask-
vos pradėtų tyrimą Čečėnijoje.” Jis
įsitikinęs, kad Maskvos tyrėjai pui-
kiai žino, kad Kremlius remia R. Ka-
dyrov. V. Izmailov sako, kad D. Med-
vedev nurodymai bylą tiriantiems
pareigūnams Nukelta į 11 psl.
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Jeronimas Tamkutonis (toliau
JT) ,,Draugui” (2009 m. birželio
23–26 d.) parašė straipsnių ciklą, ku-
riame įvertino prezidento Valdo
Adamkaus abi kadencijas. Pirmojo
straipsnio pradžioje autorius prižada
,,nešališkai įvertinti jo (Adamkaus –
JŠ) atliktus ir neatliktus darbus”.
Deja, nešališkumas tėra neišpildytas
pažadas. Visuose straipsniuose JT be-
veik nesuranda atliktų V. Adamkaus
darbų, bet begales neatliktų. Vienoje
vietoje jis teigia, jog nors Adamkus
nėra vienintelis už visas negeroves
atsakingas asmuo, tačiau prie jų at-
siradimo prisidėjo. Vėliau autorius
nekalba apie prisidėjimą, o tiesiog
drožia, kad V. Adamkus buvo prob-
lemų priežastis. Keturiuose straips-
niuose jis pateikia ilgą valstybės va-
dovo tragiško neveiklumo bei kenks-
mingo veiklumo padarinių sąrašą.

JT V. Adamkaus politinių nuodė-
mių sąrašas čia nėra pilnas, bet jo už-
teks parodyti straipsnių ciklo toną.
Pirmiausia, autorius Prezidentą kal-
tina demokratijos neįtvirtinimu. De-
mokratija Lietuvoje yra tvirtinima
nuo konstitucijos priėmimo: egzis-
tuoja laisvi rinkimai, spaudos ir są-
žinės laisvė, žmonių teisių garantijos
ir t.t. Bendrai paėmus, demokratinių
institucijų kūrime ir tobulinime yra
daug pasiekta. Tačiau mums dar
trūksta pilno politinės kultūros įgy-
vendinimo, arba supratimo, kaip de-
mokratinėje santvarkoje individai
turi elgtis politikoje. Ją vystyti yra vi-
sų mūsų atsakomybė. Ypatingai mo-
kyklos ir kitos auklėjimo institucijos
čia gali daug padaryti. Taip pat žur-
nalistai, visuomenės veikėjai ir poli-
tikai, įskaitant prezidentą. Pastarasis
per dešimt metų tą darė savo meti-
niuose pranešimuose, kitose kalbose,
bendraudamas su žiniasklaida ir per
spaudos konferencijas. Kadangi Lie-
tuvos demokratija yra tiktai devynio-
likos metų senumo, nėra labai stebė-
tina, jog politinės kultūros srityje dar
teks toli pažengti.

Toliau JT V. Adamkų kaltina tau-
tinio auklėjimo mokyklose slopinimu,
jį pakeičiant ,,kosmopolitiška pilietiš-
kumo sąvoka”. Atrodo, kad straips-
nių autorius nesupranta, kas yra pi-
lietiškumas. Ši koncepcija suponuoja
atsakomybę už savo veiksmus, soli-
darumą, siekiant bendrų, įskaitant
tautinius, tikslų, toleranciją kitoms
pažiūroms, įsipareigojimus savai val-
stybei. Tarp pilietiškumo ir tautišku-
mo nėra prieštaravimo, nes jie vienas
kitą papildo. Patriotas be pilietišku-
mo normų nebus tikras patriotas, o
pilietis be tautai įsipareigojimo tebus,
ką JT vadina, kosmopolitu. JT nesu-
pranta ir kosmopolitiškumo esmės.
Paimkime Katalikų Bažnyčią kaip
vieną iš pavyzdžių. Ji yra kosmopoli-
tinė arba tarptautinė institucija, bet
nepaneigia tautiškumo, nes katalikiš-
kumas ir tautiškumas taip pat vienas
kitą papildo. Tarp jų nėra esminių
prieštaravimų, nes Bažnyčia suteikia
moralinį kontekstą tautai įsipareigo-
jusiems žmonėms.

JT teiginys, jog prezidentas ne-
pasiūlė ir neįgyvendino nė vieno

svarbesnio įstatymo, yra neteisingas.
Pirmiausia, ne valstybės vadovas, o
Vyriausybė ir Seimas įstatymus įgy-
vendina. V. Adamkus yra pateikęs įs-
tatymų projektus tokiose srityse kaip
mokesčių ir teisėtvarkos reforma. Iš
kitos pusės žiūrint, jis vetavo projek-
tus, kurie buvo arba nereikalingi, ar-
ba net kenksmingi. Autorius taip pat
sako, jog prezidentas nesusigaudė
teisiniuose klausimuose, bet šiam tei-
giniui paremti nepateikia jokių fak-
tų. Be to, pagal JT, prezidentas ne-
suprato žemės ūkio problemų, nes
buvo gimęs ir augęs ,,miesčioniuku”.
Taigi, jeigu miesčioniukai nesupran-
ta žemės ūkio, ar tai reiškia, kad gi-
mę ir augę kaime žmonės, ,,kaimie-
čiukai” (?), nesuprastų miestų prob-
lemų, kur dabar gyvena dauguma
Lietuvos gyventojų? Ar dėl tos pačios
priežasties Vilniuje gimusi preziden-
tė Dalia Grybauskaitė irgi turės
sunkumų su žemės ūkio politika?

JT kaltinimas V. Adamkui, kad
jis leido oligarchams ir nomenklatūri-
ninkams įsitvirtinti valdžioje, vėl pa-
rodo autoriaus nesusigaudymą Lietu-
vos konstitucinėje sistemoje. Teisinė-
je valstybėje įstatymus pažeidę oli-
garchai ir nomenklatūrininkai pir-
miausia yra prokurorų jurisdikcijoje,
o vėliau tik teismas juos gali nu-
bausti. Jei įstatymai nebuvo pažeisti,
jie turi tas pačias teises, kaip ir kiti
piliečiai.

Autorius kalba ir apie V. Adam-
kaus nenorą imtis žingsnių prieš ko-
laborantus. Šiuo metu tik padarę nu-
sikaltimus prieš žmoniškumą buvę
kolaborantai gali būti ir buvo pat-
raukti į teisinę atsakomybę. Prezi-
dento požiūris į šį klausimą nesiski-
ria nuo daugumos Lietuvos piliečių.
Nors tėvynėje kai kas jį kaltino už
medalio suteikimą buvusiam KGB
karininkui, kaltintojai kaip JT, arba
nežino, arba nenori žinoti, kad meda-
lis buvo įteiktas už svarbią pagalbą
kovoje už nepriklausomybę.

Šiuo metu Lietuvoje taip vadina-
mas valstybininkų klanas yra ganėti-
nai populiari tema. V. Adamkaus kri-
tikai teigia, jog jis yra klano domi-
nuojamas arba jo priedanga. JT sako,
kad valstybininkų klaną įkūrė pats V.
Adamkus. Tai kur čia teisybė? Aš ma-
nau, kad niekur, nes valstybininkų
klanas yra tik prezidento priešų
vaizduotės padarinys.

JT valstybės vadovą pristato kaip
ne tik nebandžiusį žiniasklaidai įdieg-
ti atsakomybės visuomenei jausmą,
bet jai nuolat pataikaujantį. Žinias-
klaida turi atsakomybę neiškraipyti
faktų ne tik prieš visuomenę, bet ir
visais kitais atvejais, įskaitant užsie-

VALDO ADAMKAUS
PREZIDENTAVIMAS

nio valstybes. Tačiau bandymai ją
priversti būti sąžininga ir teisinga
padaro dar didesnę problemą, tai yra,
pradeda riboti žiniasklaidos laisvę.
Jungtinėse Amerikos Valstijose, ku-
rią JT dažnai cituoja, politikai ir kiti
viešoje arenoje esantys veikėjai gali
būti apkaltinti dalykais, su kuriais jie
nieko bendro neturėjo, ir išvengti
teismo, nebent galima įrodyti, jog ne-
teisingos informacijos platintojai ži-
nojo, kad ji buvo neteisinga.

Prezidentas Adamkus yra JT
puolamas dėl leidimo įsigalėti korup-
cijai. Valstybės vadovas yra daug kar-
tų pasisakęs prieš korupciją ir kriti-
kavęs konkrečius asmenis bei institu-
cijas. Jo prezidentavimo metu buvo
priimti įstatymai ir įstatymų patai-
sos, skiriančios bausmes už valdinin-
kų korumpuotą elgesį. V. Adamkus
daugelį kartų atsisakė rekomenduoti
į ministrų, teisėjų ir kitus svarbius
postus asmenis su potencialiai prob-
lematiška biografija. Kai kurie tokie
prezidento sprendimai buvo spaudoje
paviešinti, bet taip pat buvo nemažai
atvejų, kur jam nepriimtini kandi-
datai buvo atmesti po privataus susi-
tikimo su premjeru ir prieš oficialų jų
teikimą. Be to, valstybės vadovas ke-
lis ministrus, teisėjus ir kitus aukštus
pareigūnus – tiesiogiai ar netiesiogiai
– privertė atsistatydinti.

JT prezidentą laiko atsakingu ir
dėl ekonominių sąlygų, kurios pri-

vertė žmones emigruoti į užsienį. Kas
labiausiai krašte gali paveikti ekono-
miką, yra gana sudėtingas klausimas.
Aš manau, kad čia svarbiausi veiks-
niai yra Vyriausybė ir Seimas, be to,
globalinė padėtis, kuri šiandien yra
ypatingai jaučiama. Valstybės vado-
vas taip pat turi svarbų vaidmenį
krašto ekonominų problemų sprendi-
me, bet ji daugiausiai išreiškiama
programiniais siūlymais įstatymų lei-
dimo ir vykdymo organams.

• • •
Tarptautiniuose santykiuose

Konstitucija prezidentui suteikia ga-
lias, kurių jis neturi vidaus politikoje.
Čia daugeliu atvejų valstybės vadovas
gali imtis iniciatyvos ir pasiekti konk-
rečių rezultatų be specifinio Seimo ar
Vyriausybės teikimo bei pritarimo.
Šioje srityje V. Adamkaus pasiekimai
yra reikšmingi ir akivaizdūs. Gal ,,ne-
šališkumo” labui JL prezidento už-
sienio politikai skiria tik vieną para-
grafą keturių straipsnių cikle?

Autorius labai nepatenkintas
valstybės vadovo pastangomis sukur-
ti draugiškus santykius su Lenkija.
Atrodo, jis norėtų tarpkarinį konflik-
tą su lenkais pratęsti visiems lai-
kams. Jo argumentai yra labai pa-
prasti: lenkai lietuviams buvo blogi
praeityje, tokie jie turi būti ir šian-
dien. Lenkija Lietuvai, be abejo, yra
svarbi valstybė. Per ją eina trumpiau-
sias žemės kelias į Vakarų Europą.
Kooperuodami su šia kaimynine šali-
mi, mes galime veiksmingiau atsi-
spirti Maskvai. Varšuva yra oficialiai
atsisakiusi bet kokių pretenzijų į
Vilnių ir yra jį besąlygiškai pripaži-
nusi Lietuvos sostine. V. Adamkaus

santykiai su buvusiu Lenkijos prezi-
dentu Kwasniewski buvo ypatingai
artimi ir šilti. Kai kuri Lenkijos poli-
tika, kaip perėmimas ,,Mažeikių naf-
tos”, mums yra itin naudinga. Šiuo
atveju buvo išvengta dar didesnės
Kremliaus įtakos mūsų ekonomikai.

Dar vienas pavyzdys buvo Lenki-
jos pagalba Lietuvai bandant įstoti į
NATO. Net Lenkijos išeiviai JAV
bombardavo Kongresą laiškais, tele-
fono skambučiais ir el-laiškais už
Lietuvos priėmimą į šią karinės gyny-
bos organizaciją. Pavyzdžių, kur Len-
kija konkrečiai Lietuvai padėjo, buvo
daug ir, jei geri santykiai tarp šių val-
stybių išliks, jų bus dar daugiau.

Dėl Punsko lietuvių traktavimo
V. Adamkus formaliuose ir neforma-
liuose susitikimuose su Lenkijos pre-
zidentu kėlė šį klausimą. Reikia pa-
stebėti, kad per jo kadencijas lietuvių
padėtis Punske iš esmės pagerėjo.

V. Adamkaus užsienio politika tu-
rėjo tris pagrindinius tikslus: jungtis
į Vakarų politines, ekonomines ir gy-
nybines sistemas; Maskvos spaudi-
mui atsispirti inicijuoti formalias bei
neformalias buvusių Sovietų Sąjun-
gos respublikų koalicijas; užmegzti ir
plėsti diplomatinius, politinius ir eko-
nominius santykius su visomis val-
stybėmis. Siekiant šių tikslų įgyven-
dinimo Adamkus rėmė Lietuvos na-
rystę Europos Sąjungoje ir NATO,
bendradarbiavo su Ukraina, Gruzija,
Moldova ir kitomis taip vadinamo ar-
timojo užsienio šalimis. Prezidentas
lankėsi daugelyje valstybių ir prisi-
dėjo prie abipusiai naudingų ryšių
užmezgimo su Lietuva. Viso to pasek-
mėje V. Adamkus įgijo tarptautinį
autoritetą ir per oficialius bei asme-
ninius ryšius su valdžių atstovais
veiksmingai atstovavo mūsų intere-
sams.

Paskutiniu laiku Lietuvoje yra
vis dažniau girdimi balsai rasti pu-
siausvyrą užsienio politikoje tarp Ry-
tų ir Vakarų. Kitaip tariant, šiek tiek,
o gal ir daugiau, atitolti nuo Vakarų
ir priartėti prie Rusijos. Naujos poli-
tikos šalininkai teigia, jog ji Lietuvai
atneštų ekonominės naudos ir paska-
tintų Vakarų valstybes į mus rimčiau
žiūrėti. V. Adamkus visada siekė nor-
malių santykių su Rusija, bet didysis
Rytų kaimynas labai dažnai jo bandy-
mus atmesdavo. Net prezidento ap-
silankymas Maskvoje santykių nepa-
gerino. Iš kitos pusės reikia pripažin-
ti, jog bendraudamas su Rusija vals-
tybės vadovas rėmėsi prielaida, jog
Lietuva yra nepriklausoma ir suve-
reni valstybė, kas, atrodo, Kremliui
vis dar nėra visiškai priimtina.

Pagaliau reikia paminėti ir pre-
zidento bandymus pagerinti lietuvių
ir žydų santykius. Jo ir kitų Baltijos
valstybių vadovų pastangomis buvo
pirmą kartą po Antrojo pasaulinio
karo nuodugniai svarstomi tokie
klausimai kaip lietuvių ir kitų pa-
baltiečių vaidmuo Holokausto metu.
Taip pat buvo sprendžiamos konkre-
čios problemos, kaip apkaltintų masi-
nėmis žudynėmis asmenų nusikalti-
mų tyrimas ir kai kuriais atvejais pa-
traukimas į teismą. Nuosavybės ir to-
rų grąžinimo klausimuose buvo pa-
siektas nemažas progresas. Nors ne
visi žydų reikalavimai buvo išpildyti,
tačiau santykiai tarp lietuvių ir žydų
V. Adamkaus prezidentavimo metu
labai pagerėjo. Matydami Lietuvos
valdžios gerą valią žydų organizacijos
Vakaruose rėmė Lietuvos narystę
NATO, Europos Sąjungoje ir kitose
tarptautinėse organizacijose.

• • •
Lyginant V. Adamkaus vidaus ir

užsienio politiką Nukelta į 8 psl.

Mums dar trūksta pilno politinės kultūros įgyvendi-
nimo, arba supratimo, kaip demokratinėje santvarkoje
individai turi elgtis politikoje. Ją vystyti yra visų mūsų
atsakomybė. (...) [Adamkus] per dešimt metų tą darė
savo metiniuose pranešimuose, kitose kalbose, ben-
draudamas su žiniasklaida ir per spaudos konferencijas.
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Mokslas – ateities duona. Dar se-
novėje močiutės sakydavo: „Mokykis,
vaikeli, nes ką išmoksi, ant pečių ne-
nešiosi.” Liūdna, tačiau šių laikų vi-
suomenės požiūris į mokslą yra labai
pakitęs. Kiekvienas bando verstis
kaip išmano: jauni studentai, dar net
nebaigę aukštųjų, o kartais išėję iš jų
po poros metų, jau kuria savo įmones,
investuoja, ieškosi darbo, skuba gy-
venti. Teko ne kartą girdėti, jog mo-
kykla neišmoko uždirbti duonos. Su-
prantama, jog dabar laikai nėra leng-
vi, o mokslas vis dėlto brangus, ta-
čiau jo nereiktų numesti šalin ir
pamiršti.

Mokyklos dar tebegyvuoja, o
svarbiausia, kad jos ne tik ugdo kūry-
bingą, darbštų ir atsakingą asmenį,
bet ir lietuviškumą. Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose egzistuoja nemažai
lituanistinių mokyklų, kurios kiek-
vienais metais išleidžia vis naują stu-
dentų laidą. Kaip žinia, lituanistinė
Maironio mokyla, įsikūrusi New York
mieste, Maspeth, šiais metais išleido
jau 41-ąją lietuvių studentų laidą. Ta
proga pasikalbėjome su mokyklos
vedėja Faustina Sinkūniene, kuri
papasakojo ne tik apie šiųmetines
abiturientų išleistuves, bet ir apie pa-
čią mokyklą, jos ateities planus.

– Kas ir kodėl nusprendė
įkurti lituanistinę Maironio mo-
kyklą New York mieste?

– NY Maironio mokykla buvo
įkurta 1950 metais. Kitais metais mi-
nėsime mokyklos įkūrimo 60-tąsias
metines. Ją įkūrė antros kartos lietu-
viai, kurie pasitraukė iš Lietuvos per
Antrąjį pasaulinį karą. Jie pajuto po-
reikį mokyti savo vaikus lietuvybės
dvasia, nes, būdami toli nuo Lietuvos
ir negalėdami palaikyti ryšio su sa-
viškiais bei jų aplankyti, troško, kad
jų vaikai daugiau sužinotų apie šalį,
ku-rioje jų tėvai gimė ir gyveno.

– Kaip kito mokinių skaičius
mokykloje, dabar jis didėja ar
mažėja?

– Mokykla visus metus nuo įkūri-
mo pradžios nebuvo sustabdžiusi sa-
vo veiklos. Tiesa, kito mokinių skai-
čius. Kažkada mokykla buvo daug di-
desnė mokinių skaičiumi, skaičiavo
šimtais, tačiau buvo ir tokių metų,
kada susirinkdavo tik kelios dešim-
tys. Šiuo metu mokykloje mokosi apie
60 mokinių. Kol kas šis skaičius lai-
kosi jau keletą metų. Džiaugiamės,
kad išėjusius vaikus pakeičia nauji.
Nemažai turime lopšelinio/darželinio
amžiaus vaikų. Tikimės, kad ir jie
baigs mūsų 10-metę mokyklą.

– Gal galėtumėte trumpai
papasakoti apie mokyklos kas-
dienybę, mokytojus?

– Mūsų užsienyje esančios litua-
nistinės mokyklos – netradicinės. Jo-
se pamokos vyksta tik savaitgaliais ir
tik keletą valandų. Renkamės šešta-
dieniais nuo 9:45 val. r. iki 1:15 val. p.
p. Mokiniai mokosi 10 metų (neskai-
tant lopšelio ir darželio). Kiekviena
klasė turi savo kabinetą, klasės
mokytoja kiekvieną šeštadienį moko
lietuvių k. ir literatūros iki pietų per-
traukos. Po pertraukėlės vaikai šoka,

dainuoja, mokosi Lietuvos istorijos,
geografijos, tautodailės. Pačiose klasė-
se mokinių nedaug. Vienos didesnės,
kitos mažesnės. Mokytojai, dauguma
turintys pedagoginį išsilavinimą,
labai kūrybingi ir iniciatyvūs. Dauge-
lis iš jų dirba mokykloje jau po keletą
metų. Trys iš jų (tarp jų ir aš) jau pra-
dėjome skaičiuoti antrąjį dešimtį.

– Kaip lietuvių šeimos sužino
apie šią mokyklą?

– Save reklamuojame ir mokinius
į mokyklą kviečiame įvairiai. Rašome
skelbimus į spaudą, pranešame drau-
gams, pažįstamiems per susitikimus,
po lietuviškų Mišių ir kitokiais bū-
dais. Yra tokių, kurie apie mus nieka-
da nėra girdėję ir labai nustemba, su-
žinoję, kad tokia mokykla egzistuoja.
Mūsų mokykloje mokinių užimtumas
neapsiriboja vien tik pamokomis. Ne-
mažai įdomių žmonių iš mokyklos
kviečiame pas save į svečius. Ne kar-
tą viešėjo svečiai ir iš Lietuvos. Tai ir
aktoriai, vaikų knygelių leidėjai, reži-
sieriai, rašytojai. Taip pat rengiame
labai gražias Kūčių bei Motinos die-
nos šventes. Vaikai paruošia progra-
mėlę, atvyksta Kalėdų senelis, ruo-
šiamas šventinis maistas, puošiama
salė. Į šiuos renginius atvyksta nema-
žai lietuvių ir iš kitų miestų.

– Atrodo, kad šiltą ir jaukią
mokyklėlę turite. Manau, nesu-
klysiu sakydama, jog ir pasieki-
mų sąrašas nėra trumpas. Kuo
labiausiai didžiuojatės šioje mo-
kykloje?

– Didžiausias pasiekimas, ma-
nyčiau, yra tai, jog mokykla „neužge-
so” ir vis dar tebegyvuoja. Esame dė-
kingi buvusiai mokyklos vedėjai Aud-
rei Lukoševičiūtei, kuri sunkiu metu
sugebėjo mokyklą išlaikyti, ir ji vis po
truputį stiprėja ir auga. Malonu, kad
į mokyklą ateina dirbti vis naujų mo-
kytojų, kurie atsineša ir naujų idėjų.
Mokytoja Dana Vainauskienė prieš

Yra kuo džiaugtis ir dėl ko dėti jėgas
Dar vienos išleistuvės New York Maironio lituanistinėje mokykloje

kelerius metus įsteigė laikraštėlį
,,Mokyklos žinios”. Jai išvykus gy-
venti į kitą valstiją, ši idėja nebuvo
nutraukta, ji tęsiama toliau ir vis
papildoma kažkuo nauju, įdomesniu.
Taip pat sukūrėme internetinį pus-
lapį www.nymaironiomokykla.org,
kuriame jau keleri metai darbuojasi
Linas Vebeliūnas. Malonu pranešti,
jog turime ir labai darbštų Tėvų ko-
mitetą, kuris nemažai padeda mo-
kyklos gyvenime.

– Minėjote, jog šiais metais
išleidote dar vieną abiturientų
laidą. Kelinta laida šiemet buvo
išleista nuo mokyklos įsikūrimo?

– Birželio 6-tą dieną išleisdami 9
studentus, atsisveikinome su 41-ąja
abiturientų laida. Palyginti su anks-
tesniais metais, išleistų studentų
skaičius tikrai nemažas.

– Lietuvoje yra tradicija po
išleistuvių visai klasei važiuoti
švęsti. Mes, pamenu, vykome ke-
lioms dienoms prie jūros. Kokias
išleistuvių tradicijas turi Mairo-
nio mokykla? Kokios jums, as-
meniškai, įsimintiniausios rengi-
nio akimirkos?

– Diena prasidėjo paskutine abi-
turientų pamoka, kurią vedė klasės
auklėtoja Nijolė Vasiliauskienė. De-
vyni mažiukai skambučiais ir po ro-
žės žiedu nešini nuvyko į klasę juos
pakviesti oficialiai daliai, kuri vyko
Viešpaties Atsimainymo bažnyčioje
Maspheth. (Šios bažnyčios atskirose
patalpose ir vyksta pamokos.) Suėjus
visiems į salę ir kun. V. Volertui su-
kalbėjus maldą, prasidėjo oficiali da-
lis. Buvo džiugu stebėti, kaip abitu-
rientai stovėjo, pasipuošę tautiniais
drabužiais. Pirmiausia, sveikinimo
žodžiu į juos kreipiausi aš, mokyklos
vadovė. Sveikindamas bei linkėda-
mas ir toliau plėtoti lietuviškumą ir
lietuvybės dvasią savo gyvenime,
Lietuvos Generalinis konsulas NY,

ambasadorius Jonas Paslauskas įtei-
kė mokslo baigimo pažymėjimus. Vė-
liau sveikinimo žodį tarė klasės auk-
lėtoja, abiturientų vardu kalbėjo G.
Kavaliauskas. Išleistuvės neapsiėjo ir
be Tėvų komiteto pasveikinimo, iš
kurių žodis buvo suteiktas komiteto
pirmininkui Algiui Norvilai.

Pasibaigus oficialiai daliai, mo-
kyklos salėje vyko mokslo metų už-
baigimas. Abiturientai įteikė simbo-
linį raktą žemesnei klasei, o darže-
linukai (neturime 1-os klasės) abitu-
rientams padovanojo savo žaisliukus,
mokytojams įteikė gėles. Mokytojai
uždegė po žvakutę su pačiais gražiau-
siais palinkėjimais.

Galiausiai, vakare įvyko jau pati
išleistuvių šventė. Gausiai susirinku-
siems žiūrovams abiturientai, vado-
vaujami mokytojos N. Vasiliauskie-
nės, padovanojo Žemaitės (Julijos Be-
niuševičiūtės-Žymantienės) spektaklį
„Marti”.

Taip pat vakaro metu buvo pa-
gerbta ilgametė, daugiau nei 20 metų
išdirbusi mokytoja Aldona Marijo-
šienė. Jai buvo įteiktas JAV Švietimo
Tarybos raštas ir dovanų čekis.

Buvo sušoktas paskutinis valsas,
ir su didele pagarba širdyse išlydėjo-
me studentus į savarankišką, lietu-
viškos dvasios vediną gyvenimą.

– Liūdna atsisveikinti su tiek
metų išbuvusiais mokiniais, ta-
čiau gyvenimas nesustoja. Tad
leiskite pasiteirauti, gal jau turi-
te numatę tolimesnių planų mo-
kyklai?

– Dabar didžiausias rūpestis iš-
laikyti mokyklą ir jos patalpas, rūpin-
tis mokinių skaičiaus didėjimu ir mo-
kytojų kvalifikacijos kėlimu. Mažų
planų turime ir jie kasmet tai pasi-
keičia, tai pasipildo naujais. Geras
pavyzdys – laikraštėlis ,,Mokyklos ži-
nios”, kurį galite pasiskaityti mokyk-
los internetinėje svetainėje. Stengia-
mės, kad Nukelta į 9 psl.

New York Maironio lituanistinės mokyklos mokytojai ir dalis mokinių. Lino Vebeliūno nuotr.
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Prezidentè kvietè ES valstybiû
ambasadorius bendradarbiauti

Lietuvos ùkininkai tikisi prikulti
3,48 mln. tonû grùdû

Valstieçiû liaudininkû partijoje –
Žaliûjû frakcija

Vilnius, liepos 20 d. (BNS) – Šią
savaitę į Lietuvą atvyksta du UNES-
CO žinovai, kurių pagrindinis tikslas
– įvertinti aplinkosaugininkams
abejonių sukėlusį Neringos bendrąjį
planą. Du UNESCO žinovai į Lietuvą
atvyks sekmadienį, liepos 26 dieną,
pirmadienį teigė Valstybinės saugo-
mų teritorijų tarnybos direktorė Rū-
ta Baškytė.

Kultūros paveldo ir gamtosaugos
specialistai Lietuvoje dirbs keturias
dienas. Numatyti jų susitikimai Kur-
šių nerijoje ir Vilniuje. UNESCO ži-
novų pagalbos dėl Neringos bendrojo
plano prieš metus paprašė Lietuvos
aplinkos ministerija ir Lietuvos na-
cionalinė UNESCO komisija.

Anot Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos, pernai parengta

naujoji Neringos savivaldybės Ben-
drojo plano koncepcija tiesiogiai
prieštarauja galiojančiai Kuršių neri-
jos nacionalinio parko planavimo
schemai (generaliniam planui) ir ,,iš
esmės paneigia Kuršių nerijos unika-
liąsias gamtines bei kultūrines ver-
tybes”.

Tuometinė Kuršių nerijos nacio-
nalinio parko direktorė Aurelija
Stancikienė nuogąstavo, kad patvirti-
nus Bendrojo plano koncepciją būtų
įteisintos nelegalios statybos, o Kur-
šių nerija taptų dar vienu urbanizuo-
tu kurortu.

Į UNESCO Pasaulio paveldo są-
rašą unikaliu ir nepakartojamu pa-
saulio kultūros objektu pripažinta
Kuršių nerija įtraukta 2000 metais.

Seimo buhalterê teismas
leido suimti savaitei

UNESCO žinovai vertins
Neringos bendrâjî planâ

Vilnius, liepos 20 d. (ELTA) – Lie-
tuvos laukuose prasideda javapjūtė.
Šiemet ūkininkų ir žemės ūkio bendro-
vės brandino grūdinių augalų kartu su
rapsais 1,324 mln. hektarų plote.

Pasak Žemės ūkio ministerijos Au-
galininkystės skyriaus vedėjo Adolfo
Damanskio, šiemet Lietuvoje laukia-
mas grūdinių kultūrų derlius gali būti
3,48 mln. tonų, tai yra iš esmės pra-
ėjusių metų lygio, o rapsų –395,2 tūkst.
tonų – šiek tiek daugiau nei pernai.

Lietuvos žemdirbystės institutas
numato, kad žieminių kviečių derlingu-

mas gali siekti vidutiniškai 4,2 tonos iš
kiekvieno hektaro. Pernai jis siekė 4,7
tonos iš hektaro.

Tuo tarpu Šakių rajone viena
pirmųjų žieminius kviečius pradėjusi
kulti Sintautų seniūnijos ūkininkė
Vida Balkojienė derliumi nesiskundžia
– iš kiekvieno hektaro byra maždaug po
6 tonas grūdų. Šiemet ūkininkai Vida ir
Zigmas Balkojai augino 700 hektarų
miežių, 150 hektarų rapsų, dar 34 hek-
tarus – miežių. Didžioji javapjūtė šių
ūkininkų laukuose prasidės rugpjūčio
pradžioje.

Lietuvos grūdų augintojų asociaci-
jos (LGAA) pirmininkas Romas Ma-
jauskas sakė, kad šiemet grūdai bus
prastesnės kokybės, nes taupydami lė-
šas ūkininkai prasčiau tręšė. Gausios
liūtys ir saulėtų dienų trūkumas koky-
bę dar labiau prastina.

Grūdų supirkėjai spėja, kad šiemet
gali pritrūkti maistinių kviečių, tačiau
jų kaina nebus didelė. Javapjūtės
pradžioje už maistinius kviečius pla-
nuojama mokėti 400, o pašarinius – 300
litų už toną.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, liepos 19 d. (ELTA) – Sekmadienio vidudienį nuo Vilniaus rotušės į
Tian Šanį išlydėti alpinistai, savo žygį skiriantys Lietuvos vardo tūkstantmečiui bei
Ge dimino Akstino viršūnės 50-mečiui. Ekspedicijos tikslas – vieną bevardę Tian
Ša nio kalnyno viršūnę pavadinti Lietuvos tūkstantmečio vardu. Ekspedicijoje daly-
vaus apie 200 žmonių – ir veteranai, ir geriausi Lietuvos alpinistai. Ekspediciją or -
ga nizuoja Lietuvos keliautojų sąjunga ir Lietuvos alpinistų asociacija.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, liepos 20 d. (ELTA) –
Lie tuvos užsienio politikos pag rin -
dinės kryptys, energetinio saugumo
po litikos perspektyvos, žmogaus tei -
sių užtikrinimas Lietuvoje ir kiti ak -
tualūs valstybės klausimai aptarti
pre zidentės Dalios Grybauskaitės su -
si tikime su Europos Sąjungos (ES)
val stybių ambasadoriais, rezi duo jan -
čiais Lietuvoje. 

Pirmadienį Švedijos am basadoje
vykusio susitikimo metu Lie tuvos
vadovė teigė, kad daug dė mesio šalies
užsienio politikoje bus ski riama
Kaimynystės politikos plėt rai ir
įgyvendinimui. Prezidentė pa brė žė,
kad Lietuvos euroatlantiniai įsi -
pareigojimai išliks nepakitę, o mū sų

valstybė ir toliau dalyvaus taikos ir
saugumo užtikrinimo misijose Af ga -
nistane.

Kalbėdama apie Lietuvos e ner ge -
tikos politikos prioritetus, valstybės
va dovė pakvietė ES valstybes daly -
vau ti naujos atominės elektrinės sta -
tybos projekte – investuoti arba pri -
sidėti vadybos srityje.

Susitikime dalyvavę 24 ES val -
stybių ambasadoriai ir ambasadų at -
sto vai domėjosi, kaip bus spren džia -
mas Nepilnamečių apsaugos nuo
neigiamo informacijos poveikio įsta -
ty mo pataisų klausimas. D. Gry baus -
kaitė patikino, kad greitu laiku dek -
retu sudarys darbo grupę, kuriai bus
pa vesta dėl šio įstatymo pataisų pa -
teik ti konkrečius siūlymus.

Pokalbio metu nemažai dėmesio
su laukė Lietuvos ekonominės pa dė -
ties vertinimai ir artimiausi Vy riau -
sy bės veiksmai įveikiant ekonominę
kri zę. Valstybės vadovė pabrėžė, kad
Lie tuva dar turi galimybių savo jė go -
mis išspręsti ekonomines problemas
ir nesiskolinti iš Tarptautinio valiu -
tos fondo.

ES valstybių ambasadoriai,
dirbantys Lietuvoje, itin palankiai
ver tino liepos 16-ąją vykusį pirmąjį
pre zidentės D. Grybauskaitės darbo
ap silankymą Švedijos Karalystėje.

Valstybės vadovė pakvietė visų
ES šalių diplomatus teikti įvairių siū -
lymų ir bendradarbiauti politikos,
eko nomikos ir kultūros srityse, pra -
nešė prezidentės spaudos tarnyba.

Vilnius, liepos 20 d. (ELTA) – Iš
Seimo kanceliarijos kasos dingus 400
tūkst. litų, Seimo kanceliarijos buhal -
te rę-kasininkę Reginą Petkelienę
teis mas leido suimti savaitei. Pro ku -
rorai prašė Vilniaus 3-iojo apylinkės
teismo leisti ją suimti mėnesiui.

Pinigų pasigesta atlikus kasos
patikrinimą. Nepatvirtintais duo me -
ni mis, pinigai dingo šį mėnesį.

Apie dingusius 400 tūkst. litų
Sei mo pirmininkui Arūnui Valinskui
pra nešė laikinasis Seimo kancleris
Ge  deminas Aleksonis. Pinigų pa si -
gesta atlikus neeilinį patikrinimą

Sei mo kanceliarijos kasoje. Kance -
liarija kreipėsi į Vilniaus apskrities
vy riausiąjį policijos komisariatą. Įta -
riama, kad su šiuo nusikaltimu gali
bū ti susiję ir daugiau asmenų.

Gindamasi R. Petkelienė nurodė,
kad pinigus paskolino draugei Olgai.
Ją teismas leido suimti 20 parų. 58
me tų Olga tvirtino turinti daug sko -
lų, tačiau tikino panaudojusi tik 20
tūkst. litų kreditams grąžinti. Parla -
men to vadovas paprašė atlikti tarny -
binį patikrinimą Seimo kancelia -
rijoje.

Vilnius, liepos 20 d. (Balsas.lt) –
Praėjusį šeštadienį vykusiame Lie tu -
vos valstiečių liaudininkų sąjungos
tra diciniame kasmetiniame sąskry -
dy je, susirinkusiųjų pritarimu, par ti -
jos pirmininkas Ramūnas Kar baus -
kis paskelbė savivaldybių tarybų rin -
kimų kampanijos pradžią bei pranešė
apie Žaliųjų frakcijos kūrimąsi.

„Ne paslaptis, kad iki šiol po li ti -
nės partijos dažniausiai rinkimams
pra dėdavo ruoštis likus keliems mė -
ne siams iki jų. Mūsų sąjungos narių
nuo mone – tai klaidingas požiūris.
Siek dami sutelkti jėgas nusprendėme
jau dabar imtis darbų, kuriuose kiek -
vie nas partijos narys galėtų atrasti

sa vo veiklos sritį”, – teigė R. Kar -
baus kis.

Sąskrydyje, kuriame dalyvavo at -
sto vai iš 23 skyrių, buvo paskelbta ir
apie Žaliųjų frakcijos partijoje stei -
gimą. „Aplinkosauga, darni plėtra,
at sakinga ekonominė veikla, rūpestis
vi suomenės sveikata – visa tai labai
ak tualūs daugumai mūsų partijos na -
rių klausimai. Nuosekli veika šia
kryp timi užtikrins partijos pozicijų
stip rėjimą miestuose, – teigia są -
jungos pirmininkas. – Žaliųjų frakcija
pasiryžusi grąžinti ekologines temas į
parlamentinės politikos lygmenį per
partijai atstovaujančius Seimo narius
bei savivaldybių vadovus.”

Švedijos ambasadorė Ulrika Kronen -
berg-Mosberg.

Dainiaus Labučio (ELTA)nuotr.

Dèl sekmadienio audrû be elektros 
liko tùkstançiai gyventojû

Vilnius, liepos 20 d. (ELTA) – Dėl
sa vaitgalį siautusių audrų Lietuvoje
Rytų skirstomųjų tinklų (RST) teritori-
joje elektros tiekimas buvo sutrikęs ke -
lias dešimt tūkstančių gyventojų. Elek -
tros tiekimo trukdžiams pašalinti pri -
reikė net 75 RST operatyvinio reagavi-
mo brigadų. Pirmadienio rytą elektros
ener gijos tiekimas jau buvo atnaujintas
dau gumai vartotojų. 

Didelis žaibavimas ir perkūnija,

gau sus lietus ir stiprus vėjas sekma -
dienį sutrikdė elektros energijos tie ki -
mą vartotojams – užvirtę medžiai nu -
trau kė elektros oro linijas. Dėl šių prie -
žas čių daugiausia nukentėjo Pane vėžio,
Utenos ir Vilniaus regionai.

Pirmadienį be elektros energijos
dar buvo likę po kelis šimtus gyventojų
Molėtų, Rokiškio, Vilniaus, Utenos ir
Bir žų rajonuose, jiems elektros tieki-
mas bus atstatytas artimiausiu metu.



DRAUGAS, 2009 m. liepos 21 d., antradienis                        7

KABULAS
Afganistano pietinėje Kandaharo

provincijoje pirmadienį oro pajėgų
bazėje sudužo NATO lėktuvas, kurio
du pilotai buvo sužeisti, pranešė ka-
riškių atstovas. Avarija įvyko kitą
dieną po to, kai čia sudužus sraigtas-
parniui žuvo 16 civilių žmonių. Kan-
daharo oro pajėgų bazės patarėjas
žiniasklaidos klausimais Mohammad
Aslam Yar sakė, kad sudužo NATO
vadovaujamų Tarptautinių saugumo
paramos pajėgų (ISAF), kurios pade-
da afganų pajėgoms slopinti Talibano
sukilimą, lėktuvas. Sekmadienį toje
pačioje bazėje sudužo pakilti bandęs
civilinis kontraktininkų sraigtaspar-
nis ir žuvo 16 civilių žmonių, pranešė
ISAF.

DŽAKARTA
Indonezijos policija sekmadienį

patvirtino, kad regioninė teroristų
grupuotė ,,Jemaah Islamiyah” yra
dviejų mirtininkų išpuolių Džakartos
viešbučiuose kaltininkė, ir pranešė,
kad vieno mirtininko tapatybė jau
nustatyta. ,,Jemaah Islamiyah”, ku-
rią įkvepia ,,al Qaeda”, pastarąjį
dešimtmetį Indonezijoje įvykdė de-
šimtis išpuolių, kurių metu buvo sus-
progdintos bombos, tarp jų – 2002
metų atakas Balio saloje, per kurias
žuvo daugiau kaip 200 žmonių, dau-
giausia – užsienio turistų. Per penk-
tadienio sprogimus dviejuose praban-
giuose Indonezijos sostinės viešbu-
čiuose – ,,JW Marriott” ir ,,Ritz-Carl-
ton” – žuvo aštuoni ir buvo sužeista
dar dešimtys žmonių.

WASHINGTON, DC 
Pirmą kartą nuo Barack Obama

atėjimo į valdžią mažiau nei 60 proc.
amerikiečių pritaria jo darbui prezi-
dento poste, o visuomenei abejonių
kelia tai, kaip jis sprendžia ekono-
mikos, biudžeto deficito ir sveikatos
apsaugos problemas, rodo nauja ap-
klausa, kurios duomenys paskelbti
pirmadienį. Pritarimas B. Obama
darbui nukrito 10 proc., lyginant su
pavasariu, kai jis buvo nepaprastai
didelis, ir dabar siekia 59 procentus.
Trečiadienį geriausiu vakaro laiku
bus transliuojama B. Obamos spau-
dos konferencija, kurioje bus aptarti
svarbiausi klausimai.

Pasaulio naujienos

JAV viceprezidentas vyksta 
î Ukrainâ ir Gruzijâ

SILIVRIS
Turkijoje pirmadienį prasidėjo

56 žmonių, tarp jų – dviejų atsargos
generolų, teismas dėl įtariamo są-
mokslo nuversti islamiškų šaknų tu-
rinčią šalies vyriausybę, o prie teismo
rūmų tuo tarpu protestavo atsakovų
šalininkai. Generolai, kurie kaltina-
mi parengę šį sąmokslą, yra aukš-
čiausio rango kariškiai, teisiami dėl
kaltinimų, susijusių su perversmu,
nors armija Turkijoje nuo 1960 metų
jau nuvertė keturias vyriausybes.

Pirmadienį prie teismo pastato
Silivryje netoli Stambulo protestavo
maždaug 200 žmonių, kurie smerkė
šį teismo procesą, mojavo šalies vė-
liavomis ir laikė pasaulietinės Tur-
kijos valstybės įkūrėjo Ataturko port-
retus.

NIKOSIJA
Kipre pirmadienį minimos 35-

osios Turkijos įsiveržimo į salą meti-
nės. Po Turkijos įsiveržimo Kipro
sala buvo padalinta į dvi dalis – tur -
kiškąją ir graikiškąją. Turkija į Kipro
šiaurę įsiveržė atsakydama į Graiki-
jos remiamą karinį perversmą, kurio
metu buvo siekiamą salos unijos su
Graikija. Kipro šiaurinėje dalyje vis
dar lieka 35 tūkst. karių, o ši salos
dalis yra ignoruojama tarptautinės
bendruomenės. Šiaurinei Kipro da-
liai tarptautinė bendruomenė tebe-
taiko kelionių ir prekybos embargą.
Šiaurinę Kipro turkų respubliką pri-
pažįsta vienintelė Turkija. 

KIJEVAS
Ukrainos vadovas Viktor Juščen-

ka šeštadienį oficialiai pasakė keti-
nąs balotiruotis antrai prezidento
kadencijai per rinkimus, kurie vyks
2010 metų sausio 17 dieną. ,,Čia aš
noriu oficialiai paskelbti, jog einu į
Ukrainos prezidento rinkimus 2010
metų sausį”, – pareiškė V. Juščenka
lankydamasis Ivan Frankivsk srityje,
kur vyko mitingas, surengtas prieš
kopiant į Hoverlos kalną, Ukrainos
valstybinio suvereniteto 18-ųjų meti-
nių minėjimo proga. Per mitingą kal-
no papėdėje keli šimtai žmonių su
oranžinėmis vėliavomis džiugiai pa-
sitiko prezidentą ir skandavo: ,,Juš-
čenka, Juščenka...”.  

EUROPA

Vilnius, liepos 20 d. (BNS) – Vie-
nas labiausiai gerbiamų Didžiosios
Britanijos žydų bendruomenės veikė-
jų paragino Konservatorių partijos
vadovą David Cameron nutraukti vi-
sus ryšius su lenkų europarlamenta-
ru, išrinktu vadovauti naujai centro
dešiniųjų grupei Europos Parla-
mente, kuriai priklauso ir britų kon-
servatoriai.

Rabinas Barry Marcus  iš Lon-
dono centrinės sinagogos boikotuoti
Michal Kaminski ragina dėl jo po-
žiūrio į 1.6 tūkst. žydų išžudymą
Lenkijoje Antrojo pasaulinio karo
metais. Praėjusią savaitę M. Kamins-
ki nelauktai tapo ketvirtosios pagal
dydį – 55 asmenų – frakcijos pirmi-
ninku.

B. Marcus sakė, jog jau kuris lai-
kas žinojo, kad M. Kaminski, kuris
yra rinkimų apygardos, apimančios ir
Jedvabną, deputatas, 2001 metais

dalyvavo kampanijoje prieš šalies
atsiprašymą už tas žudynes, kuris
turėjo būti pareikštas per 60-ąsias jų
metines 2001-ųjų liepą.

2001 metų liepos 10 dieną Jad-
vabne, dalyvaujant tuometiniam
Lenkijos prezidentui Aleksandr
Kwasniewski ir pasaulio žydų ben-
druomenių atstovams, buvo pareikš-
tas Lenkijos atsiprašymas už padary-
tą nusikaltimą ir pagerbtas žuvusiųjų
atminimas.

Tačiau daugelis Jedvabne nepri-
tarė tai ceremonijai ir atsiprašymui,
teigdami, kad labiausiai reikia kaltin-
ti vokiečius ir kad Lenkija neturėtų
atsiprašinėti, nes Lenkijos žydai ,,ko-
laboravo” su sovietų okupantais.

M. Kaminski, kuris pripažįsta,
jog kai kurie lenkai dalyvavo tose
žudynėse, savaitgalį neigė, kad daly-
vavo bandymuose sutelkti vietos
žmones prieš tą atsiprašymą.

JAV

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

Britanijos žydû bendruomenès veikèjas
nepatenkintas lenkû europarlamentaru 

Kijevas, liepos 20 d. (AP/BNS) –
JAV viceprezidentas Joe Biden vyks-
ta į Ukrainą ir Gruziją, kur ves dery-
bas su šių valstybių vadovais, sie-
kiančiais dar kartą išgirsti Washing-
ton patikinimą, kad Amerika vis dar
remia jų pastangas tapti NATO na-
rėmis ir kad jos siekis įtvirtinti
draugiškus santykius su Rusija ne-
bus įgyvendinamas jų interesų sąs-
kaita.

Kremlius, kuriam teko susitai-
kyti su grupės buvusių komunistinių
valstybių iš Rytų Europos prisijungi-
mu prie Šiaurės Atlanto aljanso, griež-
tai nepritaria dar kelių buvusiam so-
vietiniam blokui priklausiusių res-
publikų stojimui į NATO. Ir nors JAV
prezidento Barack Obama adminis-
tracija tvirtina, kad Washington
nuostata dėl Gruzijos ir Ukrainos
siekio tapti Vakarų aljanso narėmis
nepasikeitė, buvusio sovietinio bloko
šalyse manoma, kad Amerika dabar
norėtų, jog šis procesas vyktų lėčiau.

Ukrainą ir Gruziją kiek paguodė
šį mėnesį per vizitą Maskvoje B.
Obama išsakytas atviras įspėjimas
Rusijai gerbti savo kaimynių sienas.
J. Biden apsilankymas rengiamas
praėjus 11 mėnesių po penkias dienas
trukusio Rusijos ir Gruzijos karinio
konflikto dėl dviejų vienašališkai nuo
Gruzijos atsiskyrusių respublikų,
kurių nepriklausomybę pripažino
Maskva.

J. Biden patarėjas nacionalinio
saugumo klausimais Tony Blinken
penktadienį pakartojo Washington
nuostatą dėl atsiskyrusių Gruzijos
regionų. ,,Visų pirma, Jungtinės Vals-
tijos nepripažįsta ir nepripažins jų
nepriklausomomis valstybėmis, ir
mes griežtai pasisakome už Gruzijos
teritorinį vientisumą ir suverenu-
mą”, – pabrėžė jis. Gruzijos pareigū-
nai viliasi išgirsti griežtą J. Biden
pareiškimą dėl Rusijos veiksmų ir jos
kariškių buvimo abiejuose regionuo-
se.

Ukraina taip pat viliasi, kad B.
Obama įrodys esąs toks pat ištikimas
sąjungininkas, kaip buvo jo pirm-
takas George W. Bush, kuris nepaisy-
damas griežto Maskvos nepritarimo
aktyviai rėmė Kijevo pastangas prisi-
jungti prie NATO.

Tuo tarpu Gruzijos prezidentas
Michail Saakašvili pripažino, kad jo
šalies viltys įstoti į NATO yra ,,prak-
tiškai palaidotos”. Tokį pareiškimą
M. Saakašvili padarė JAV viceprezi-
dento Joe Biden  apsilankymo į Gru-
ziją išvakarėse duodamas interviu
įtakingam verslo laikraščiui ,,The
Wall Street Journal” .

Prezidentas pažymėjo, kad pla-
nai įstoti į NATO ir grąžinti į Gru-
zijos sudėtį Abchaziją ir Pietų Osetiją
artimiausiu metu nebus įgyvendina-
mi.

Gruzijos prezidentas Michail Saakašvili Joe Biden apsilankymo išvakarėse
teigė, jog jo šalies viltys įstoti į NATO yra ,,praktiškai palaidotos”.
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LOS ANGELES,CALYDI ŠVENTADIENIS
XVI EILINIS SEKMADIENIS

PALAIMINTI JŪS, 
KAI ALKSTATE DIEVO

LOS ANGELES LIETUVIAI 
GIEDOJO KARTU

Dvasinis alkis lygiai taip pat mus
veikia, kaip ir fizinis alkis, kaip fizi-
nis šaltis, kaip troškulys. Ir gal net
labiau, nes, kai norime gerti ir esame
labai ištroškę, tai atsigeriame van-
dens ar sulčių, ir ramu, o dvasinis
alkis? Nepakanka tik vieno ar kelių
„gurkšnių”, kad jau būtum sotus,
kad būtum ilgam ramus.

Pats žodis ,,alkis” asocijuojasi su
trūkumu, su noru. Kai matome iš
bado mirštančius žmones, tai suvo-
kiame, koks žiaurus maisto ir gėrimo
trūkumas juose. Ir būna atvejų, kai
negali tiesiogiai padėti. Telieka tik
mūsų mąstymas ir dėkingumas Die-
vui už kasdienę duoną. 

Nepaisant to, kad Jėzų ir jo
mokinius minios sekiojo norėdamos
pamatyti ir patys pajusti jų daromus
stebuklus, tikrai neginčytina tiesa,
kad dalis, gal daugiau negu pusė,
jautė dvasinį aklį ir norėjo atsigerti iš
Žodžio šaltinio, kuris numalšina sie-
los troškulį, kai prasmės liežuvis iš
sausumo tiesiog pridžiūvęs prie noro
pažinti gomurio. Tikėtina, kad žmo-
nės ieškojo Jėzaus tam, kad numal-
šintų dvasinį alkį, kad pačiu Kristu-
mi pasisotintų.

Kadangi Jėzus yra Gyvas Dievas,
visada tas pats ir nuolat naujas mūsų
laikmetyje ir konkrečiais gyvenimo
atvejais, mes juk esame tokie patys
žmonės, kaip ir anuomet. Dalis iš
mūsų tikime Dievu todėl, kad mūsų
šeima taip darė, kiti einame į baž-
nyčią, nes manome, kad taip apsisau-
gome nuo nelaimių, didelių išbandy-
mų, įvairių ligų. Yra ir trečioji grupė,
kurie alksta Dievo, alksta jo žodžio ir
gyvendami vidinį gyvenimą juo besi-
sotina ir stiprina savo dvasinį, bet
drauge ir fizinį kūną. Palaiminti tie,
kurie turi dvasinį aklį. Ir nelaimingi
tie, kurie jau yra sotūs.

Mūsų parapijose ir bendruome-
nėse šiuo metu vyksta daug dvasinio-
religinio turinio susibūrimų. Vienoje
parapijoje kunigas kalbina vyresnio
amžiaus moterį įsijungti į maldos su
Šventuoju Raštu grupelę. Moteris at-
sako, kad ji visą gyvenimą vaikščioja į
bažnyčią, lanko atlaidus ir nemanan-
ti, kad dar kažką naujo gali sužinoti
ar patirti. 

Šios moters tikėjimas yra labai
gražūs, nesutrūkinėję ir saulėje auk-
su žibantys šiaudai. Aš jau sotus ir
jau nebenoriu Dievo žodžio duonos.
Tai labai pražūtinga laikysena, kai
galvojame, kad jau niekas manęs
negali nustebinti, papildyti, uždegti,
perkeisti. Ar Dievas pajėgus tokioje
širdyje kažką kurti? Širdyje, kuri yra
uždaryta malonei, o tėra atvira at-
liekamai religinei pareigai? Sunku ir
Dievui su mumis, kai mes esame jau
sotūs ir netikime, kad jo malonė gali
per mus ir mumyse dar daug ką
nuveikti.

Todėl palaimintas žmogaus Die-
vo alkis. Šis alkis yra palaimingas,
nes mus skatina nuolat ieškoti, nuo-
lat klausyti, nuolat leistis būti kuria-
miems. Tame, žinoma, yra rizikos ir
tam tikro neapibrėžtumo, tačiau jei
esame Dievo Dvasiai atviri, jis mus

ves į tas „ganyklas”, kuriose būsime
pripildyti dvasios nektaro ir Dievo
artumo duonos.

Šiandien Marijampolėje baigiasi
palaimintojo Jurgio Matulaičio mi-
nėjimo iškilmės. Šis vyras yra pavyz-
dys nuolatinio Dievo alkio. Nuolati-
nio atvirumo Dvasiai, kuri vienintelė
gali mūsų širdį papenėti. Palaimin-
tasis buvo labai išprusęs kultūroje,
literatūroje, istorijoje, teologijoje, dip-
lomatijoje, bet puikiai suvokė, kad
visa tai negali pasotinti sielos, kad tik
vienas Dievas gali tai padaryti. 

Negali nuneigti literatūros, kul-
tūros, kelionių bei piligrimystės įta-
kos mūsų vidiniam gyvenimui. Ta-
čiau, jei pasiliekame su priemonėmis
ir niekad neateiname prie Šaltinio,
tai nuolat esme kelyje, bet tikslo ne-
matome. Visa, kas visuomenėje yra
sukurta gero, mums turi pasitarnau-
ti ir pagelbėti surasti tą vienintelį,
kuris yra visa ko pagrindas. Antraip,
mes pasiliksime negyvenamoje vieto-
je ir mirsime iš bado.

Šios dienos Evangelijos ištrauka
yra tam tikras iššūkis Bažnyčiai. Ar
Bažnyčia maitina tikinčiuosius? Ar
mūsų parapijose yra pakankamai
Duonos dalintojų, kad žmonės nesi-
blaškytų po rytų religijų koridorius,
po sektų mansardas, bet eitų pas
Viešpatį? Ar mūsų bendruomenės yra
pajėgios vesti Dievo tautą per gyveni-
mo dykumą į tikėjimo ir susitikimo
su Gyvu Dievu žemę, pasirūpindamos
Duona? Ar tiesiog atliekame pareigą,
o dvasinis augimas paliekamas pri-
vačiai eigai? 

Paskui Jėzų sekė minios. Kai
šiandien paskui kokį nors kunigą
seka minios, ar jos jame ieško Dievo,
ar tik „stebuklų”? Ar mums, Kristų
Eucharistijoje priimantiems, pakan-
ka tai padaryti dėl savo ramybės ir
sekmadienio pareigos? Ne. Mes tu-
rime tapti Duona, turime leistis val-
gomi ir visu savo krikščionišku gyve-
nimu turime malšinti, o dar labiau,
skatinti alkį Gyvuoju Dievu.

Palaiminti jūs, kai alkstate Die-
vo. Palaimintas jūsų alkis, nes jis yra
ieškojimas, skverbimasis į slėpinį. Ir
laikykite savo gyvenimo tragedija
suvokimą, kad jau esate sotūs ir jums
gana. Gana bus tik tada, kai Dievas
mums pilną burną prikimš savo artu-
mo Amžinybės soduose. Tada mes
būsime sotūs, nes būsime su juo.
Nesupainiokite Duonos su religiniais
pusfabrikačiais ar pašildyta „rytie-
tiškų atspalvių” sriuba.  Visiems
jums gero apetito.

Bernardinai.lt

Atšventę Amerikos didžiausią
šventę liepos 4-tąją, rytojaus dieną
rinkomės į Šv. Kazimiero lietuvių
bažnyčią šv. Mišioms. Nors vasarą
žymi visuomenės dalis išvažinėja, tą
dieną šventovėje žmonių buvo gau-
siau negu paprastais sekmadieniais.
Ypač buvo džiugu matyti daug jaunų
veidų su vaikučiais. Mūsų parapijos
valdytojas kun. Tomas Karanauskas
sutiko pamaldas truputį pavėlinti.
Lygiai 11-tą valandą ryto visi susi-
kaupėme, pasitempėme ir su laikro-
džio dūžiais bei maestro Viktoro Ra-
lio vargonų garsais visi esantys baž-
nyčioje atsistoję giedojome ,,Tautišką
giesmę’’. 

Mes giedojome Lietuvai už jos
pasiryžimą išlikti tūkstančius metų
žmonijos istorijoje; giedojome ir šir-
dyje jutome, kad apjuosėme žemės
rutulį lietuviška giesme-Himnu. Tą
dieną parapijos choras labai jautriai
atliko „God Bless America’’ ir „O
Beautiful For Spacious Skies’’ už ras-
tą prieglobstį visiems lietuviams, ar
jie būtų bėgliai nuo komunizmo ir
karo audrų, ar taip vadinama trečioji

karta, radusi vietą šiame krašte jau
po Tėvynės išsilaisvinimo. Jautrų
pamokslą pasakė kun. Karanauskas,
skaitinius skaitė Dalia Ragauskienė.
Šv. Mišioms patarnavo parapijos ko-
miteto veteranas Juozas Pupius. Ar-
chitektas-fotografas Vytautas Pet-
rulis šias ypatingas pamaldas nufil-
mavo. Tą dieną meldėmės už Lietuvą,
už daugelį mirusių, taip pat už ser-
gančius, tarp kurių Alė Rūta-Arbie-
nė, Petras Dargis, Jonas Talandis,
Lukas Remeika, Adolfas Jonaitis,
Janina Karasauskienė, Gintas Že-
maitaitis, Salomėja Nyergienė, Juo-
zas Lipas, Mary Kiskis, Elena But-
kienė, Stefa Strikaitienė, Vitas Ru-
gienius ir dr. Zigmas Brinkis.

Lietuvių-jūreivių sumanymas
apjuosti lietuviška giesme-Himnu že-
mės rutulį rado jungtinį atgarsį ne
tik Lietuvoje, bet ir mūsų, gyvenan-
čių toli nuo gimtinės, širdyse. Norė-
tųsi, kad tas sumanymas rastų ir
kitus būdus vienyti ir garsinti išsi-
sklaidžiusius tėvynainius po platųjį
pasaulį.

Regina Gasparonienė

KUN. RYTIS BALTRUŠAITIS
KUN. RYTIS

Atkelta iš 4 psl. yra aišku, jog jis
daugiau pasiekė pastarojoje. Kitaip ir
negalėjo būti, nes čia Konstitucija
prezidentui sudaro galimybes politi-
ką inicijuoti ir vykdyti. Tačiau ir vi-
daus politikoje buvo daug pasiekta.
Valstybės vadovo moralinis autorite-
tas reikšmingai prisidėjo ugdant poli-
tinę kultūrą. Šioje srityje vienas iš
svarbiausių prezidento vaidmenų bu-
vo, ką galima pavadinti, valdžios
prievaizdo. Jis prižiūrėjo, kad parei-
gūnai atliktų savo pareigas ir įstaty-
mai būtų nešališkai ir  veiksmingai
vykdomi. Pastebėjęs pareigūnų savi-
valiavimą, įstatymų nesilaikymą ar
kitokius korupcijos pasireiškimus, V.
Adamkus darydavo išvadas, reikalau-
damas iš premjero ir ministrų tokius
veiksmus sustabdyti ir nusikaltusius
asmenis nubausti arba pašalinti  iš
postų. Jei jie į prezidento reikalavi-

mus tinkamai nereaguodavo, jis
kreipdavosi į visuomenę, prašydamas
paramos. Nors ne visais atvejais V.
Adamkus buvo sėkmingas, tačiau vien
prezidento įsikišimo galimybė grei-
čiausiai bent dalį pareigūnų atgrasino
nuo valstybei kenksmingų veiksmų.

Prezidento Adamkaus moralinį
autoritetą ir jo įtaką mūsų visuome-
nei profesorius Leonidas Donskis ši-
taip apibūdino: ,,...savo laikysena bei
asmenybe jis (Adamkus – J. Š.) yra
kone tobula alternatyva viskam, ką
šiandien matome mūsų politikos sce-
noje. Net jei politiškai jis daro daly-
kus, kuriuos galima kritikuoti, pati jo
laikysena, spinduliuojanti pagarbą
žmonėms, atlieka labai svarbų vaid-
menį, reabilituodama Lietuvoje pa-
garbos žmogui, tolerancijos ir žmo-
gaus orumo palaikymo vertybes.” 

V. ADAMKAUS PREZIDENTAVIMAS

Los Angeles Šv. Kazimiero bažnyčioje minint Lietuvos vardo tūkstantmetį buvo
laikomos šv. Mišios.                                                Antano Polikaičio nuotr.
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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

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
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8. Vejasi!

Įlindęs į mišką bėgau toliau, nė
kiek nemažindamas greičio. Net keis-
ta, nejaučiau jokio nuovargio! Bėgau
kuo toliau nuo tos baisios skerdyklos,
neatsigręždamas, bet kažkodėl pas-
toviai jausdamas paskui besivejančią
mirtį.

Miške bėgti buvo žymiai sun-
kiau, nes mano skuduriniai ,,batai”
kabinėjosi už krūmų, už nukritusių
medžių šakų. Todėl ne kartą kritau,
vėl kėliausi, bėgau, vėl kritau... At-
rodė, lyg vargšas žydelis, šaliko auko-
tojas, pavydi mano laimės, ir vis pri-
mena man apie save. Trečią kartą
pargriuvęs, dar gulėdamas atsikra-
čiau tų pančių ir jau toliau skuodžiau
basas, kaip stirna. Nejaučiau nei
žaizdų ant kojų, nei nieko!

Bet bėgdamas staiga vėl prisi-
miniau tą miškelį prie Smurgainių ir
leitenantą Istognyj (amžiną jam atil-
sį)... ,,O jeigu ir šiame miške kur nors
tūno bolševikai, pasislėpę nuo vo-
kiečių?!”– nudiegė mintis. ,,Vėl reikės
vežti kokį generolą?!” ,,Na, ne! Reikia
geriau nenutolti nuo kelio, juk komu-
nistai taip jo bijojo!” – pagalvojau.
Todėl pasukau ir toliau mišku bėgau,
stengdamasis nenutolti nuo plento.
Bėgdamas ne tik jaučiau, bet, atrodo,
ir girdėjau, kad visą tą laiką mane
kažkas vejasi. ,,Atrodo, bėgu ne vie-
nas!” – persekiojo mintis. Labai no-
rėjosi sužinoti, kas ten toks vejasi,
bet sustoti taip pat neturėjau jėgų,
nes mirties baimė mane vyte vijo
tolyn nuo tos baisios vietos. Enka-
vedistai juk turėjo šunų ir dabar ga-
lėjo sekti mano pėdsakais!

Pro medžius visai šalimais paga-
liau pamatęs plentą, nutariau bėgti
netoli jo, bet ir per daug neartėti, nes
ir plentu gali važiuoti bolševikai, na,
ir tie patys enkavedistai keliu nuva-
žiavo.

Čia vėl iškilo nenumatytos kliū-
tys. Paplentėje augo daug tankių krū-
mų, kurie labai trukdė bėgimui ir
stabdė greitį (mane juk vijosi!). Vėl
aštriu kampu pasukau giliau į mišką,
bet atsitraukiau nuo plento ne toliau,
kaip 100 metrų.

Be perstojo bėgau ir pats neži-
nau, kaip toli, ir kiek ilgai. Mirties
baimė buvo tokia stipri, jog visas
nuovargis buvo dingęs, lyg visai jo
nebūtų buvę. Bėgau, dėkodamas Die-
vui už gyvybės išgelbėjimą, ir kalti-
nau save, jog anksčiau nepasinaudo-
jau Jo suteiktom daugeliu progų pa-
bėgti nuo viso šio košmaro. Galvojau
ir apie tuos, kas ten miške amžiams
pasiliko gulėti...

,,Bet juk turėjo dar be manęs iš-
likti gyvų!”, ,,Aš juos, atrodo, tikrai ma-
čiau bėgančius į mišką!”, ,,Čia, tikriau-
siai, jie mane ir vejasi, nes negi enka-
vedistai bus tokie uolūs ir tiek ilgai
persekios mane!” – įtikinėjau save.

Ramindamasis tokiomis minti-
mis, sumažinau greitį, sustojau, įsi-
klausiau. Aiškiai užgirdau, kad mano
kryptimi bėgdamas artinasi žmogus,
ir ne vienas! Šunų nesigirdėjo. Buvo
jau tamsu ir aš iš toli negalėjau jų
įžiūrėti.

Jau nusibodo bėgti (kiek gi gali-
ma?!), na, ir pavargau. ,,Ek, kas bus,
tas,” – pagalvojau, – ,,surizikuosiu!”
Staigiai šokau už tankaus krūmo ir
pasislėpiau atsitūpęs. Laukiau, kol
prisiartins... Girdžiu, bėga dviese, ir

tarp savęs pusbalsiu kalbasi. Išgir-
dau pažįstamą kalbą! Lietuviai! Tai
buvo du mano gretos kaimynai –
Leonas ir marijampoliškis, kalėjimo
viršininkas Šeštakauskas! Abu liko
gyvi ir sveiki! Išėjau iš savo slėptuvės
ir tuo šiek tiek juos išgąsdinau. Visi
trys apsikabinę apsiverkėm. Viešpa-
tie, kaip mes džiaugėmės! Tik dabar
galutinai įsitikinau, kad aš esu gyvas
ir pagaliau laisvas.

NAMO!
(1941.07.27?–28?)

1. Ubagaujame

Džiaugdamiesi keitėmės tik ką
patirtais išgyvenimais. Pamatę mano
baisiai kruviną veidą, jie pradžioje
pagalvojo, kad aš sužeistas. Išsiaiški-
nome, kad abu bendražygiai pasekė
mano pavyzdžiu ir po komandos ne-
atsistojo bėgti, o, kaip ir aš, nusirito į
griovį. Leonas atsidūrė mano kojūga-
lyje, o suvalkietis – kažkur priekyje.
Abu išliko kulkų nepaliesti ir vaizda-
vo lavonus, kad jais netaptų. Studen-
tas pamatė, kaip žuvo Vilniaus vers-
lininkas, bet nežinojo, kaip pasisekė
dzūkų ūkininkui ir kitiems bendražy-
giams. Jie persigandę skuodė į mišką
paskui mane, neatsigręždami ir nesi-
dairydami. Bet jie irgi tvirtino matę dau-
giau bėgančiųjų iš po lavonų krūvos.

Trumpai atsikvėpę, mes nutarėm
nė kiek nedelsdami bėgti tolyn. Nes
pagrįstai bijojome, kad kiekvieną aki-
mirką gali grįžti tie NKVD galva-
žudžiai ir ieškoti dar likusių gyvų –
nepageidautinų liudininkų. Gal jie,
supratę, kad tai ne ,,tankai”, o vo-
kiečių lėktuvai, jau ir sugrįžo su savo
šunimis?

Kaip vėliau sužinojome, mūsų
įtarimai tikrai pasitvirtino. Jie grįžo
net keturiais sunkvežimiais, su pa-
stiprinta sargyba, šunimis ir pradėjo
stebuklingai išlikusių žmonių me-
džioklę. Aplinkiniai gyventojai matė
mus varant į mišką, girdėjo baisų
šaudymą, o atėję anksti ryte, kaip
sanitarai, pamiškėse ir ant kelio ran-
kiojo sužeistuosius ir slėpė savo na-
muose bei prie namų, šieno kupetose.
Bet uolūs žmogžudžiai su savo šuni-
mis dar sugebėjo net keliolika pasi-
slėpusiųjų atrasti ir išsivežti.

Apie tai lietuvių karinei ekspedi-
cijai, kuri specialiai į tą žudynių vietą
buvo išsiųsta ieškoti ir gelbėti išli-
kusiųjų, papasakojo vietiniai gudai.

Apytiksliai nustatę, kad visą lai-
ką bėgome teisinga kryptimi, t. y. į
vakarus, mes vėl ristele pasileidome
ton pačion pusėn. Dabar bėgome žy-
miai drąsesni, kartkartėmis pasišne-
kučiuodami. Bėgome namo. Visą lai-
ką stengėmės laikytis plento. Naktį
miške jis mums buvo vienintelis ir
patikimiausias kelrodis.

Taip bėgome, o po to greitai ėjo-
me visą naktį. Turbūt per naktį suko-
rėme ne mažiau 40 kilometrų. Einant
mišku, jau arčiau Maladečinos, plen-
te neteko pamatyti jokio judėjimo.
Nepravažiavo nė viena transporto
priemonė. Buvo ramu, ramu, bet
jautėme, kad į kelią vis vien pavojin-
ga išeiti.

Aš buvau nors ir be batų, bet su
dvejopa karine uniforma. Visą laiką
pasiruošęs vieną iš jų paslėpti, prik-
lausomai, ką sutiksiu, – rusus ar vo-
kiečius.                        Bus daugiau.

Abiturientai išleistuvių metu.                                  Lino Vebeliūno nuotr.

Atkelta iš 5 psl.       mokyklos veik-
la būtų kuo įvairesnė, neapsiriboti
vien pamokomis. Jei pavyks, planuo-
jame kitais metais suorganizuoti mo-
kyklos gyvavimo 60-tąsias metines.
Dar viena mintis ,,kirba”, bet kol kas
nenorėčiau jos atskleisti. Dar reikia
truputį padirbėti prie jos įgyvendini-
mo.

Prieš keletą metų mūsų mokiniai
dalyvavo ir dainų šventėje Čikagoje,
ir šokių šventėje Los Angeles. Tad,
manau, tikrai yra kuo džiaugtis ir dėl
ko dėti savo jėgas į dabarties ir atei-
ties mokyklą.

– Užbaigiant mūsų pokalbį
dar norėčiau pasiteirauti, gal ži-
note, kodėl mokykla buvo pava-
dinta būtent Maironio vardu?

– Kodėl mokykla buvo pavadinta
Maironio vardu, tikrai nežinau, bet,
manyčiau, kad atvykę antros kartos
lietuviai, kurdami lietuviškas mokyk-
las, daugiausia rinkosi lietuvių klasi-
kų ar kitaip Lietuvą garsinusių žmo-
nių vardus ir tais vardais pavadino
mokyklas. Tad nenuostabu, kad Jung-
tinėse Amerikos Valstijose turime dvi

Maironio, Vinco Krėvės, Kristijono
Donelaičio, Bernardo Brazdžionio,
Martyno Mažvydo ir kitas lituanis-
tines mokyklas.

Pagalbos vaikams, gilinti savo ži-
nias ne tik lietuvių kalboje, bet ir
lietuviškoje kultūroje pagauta mo-
kyklos vedėja, negailėjo nei laiko, nei
nuostabių idėjų. Belieka tik džiaugtis
tokiais žmonėmis ir dėkoti jiems už
atsidavimą skleidžiant lietuviškumą
užsienyje. Mūsų tautelė maža, tačiau
širdis didelė ir už tai ačiū šioms ne-
nuilstančioms asmenybėms. Tikiuo-
si, jog ateityje ne tik mokinių, bet ir
lietuviškų mokyklų skaičius didės.
Juk tėvams, gyvenantiems svetur,
nėra nieko nuostabiau, kaip matyti
savo vaikus kalbančius gražia lietu-
viška kalba.

IÕNUOMOJA

UNION PIER IŠNUOMOJAMAS 
3 KAMBARIŲ VASARNAMIS

NETOLI EŽERO. 

TEL.: 630-484-5982

NY Maironio lituanistinėje mokykloje
NEW YORK, NY
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„Rencontres d'Ar les” ,,atrado” lietuvių
fotomenininką

Iš neseniai Arlyje (Prancūzija)
vykusio didžiausio Europoje foto -
grafijos festivalio „Rencontres d’Ar -
les” fotografas Rimaldas Vik š raitis
par sivežė metų at radimo apdo va -
nojimą.

Nykstančio gyvenimo 
vaizdai

Autoritetingam apdovanojimui
iš viso buvo pateikti penkiolika
fotografų iš įvairių pasaulio šalių. R.
Vikšraičio darbus „atradimų” kon -
kur sui pateikė garsus fotografas iš
Jun gtinės Karalystės Martin Pa r r.
Svarbiausio Europoje fotografijos fes-
tivalio prizą R. Vikšraitis pelnė už
1976–2005 metų darbus iš serijų
„Skerstuvės”, „Pavargusio kaimo gri-
masos” ir „Vienkiemio godos”, kurie
išskiria ryškiausią jo kūrybos bruožą
– atvirą Lietuvos provincijos materia -
linio skurdo ir dvasinio nuosmukio
dokumentaciją, nepridengtą „meni -
nės” fotografijos estetika.

Tačiau Arlio auditorijos dėmesį
patraukė kitas, tėvynėje nepastebė-
tas R. Vikšraičio kūrybos motyvas: į
socialinę tikrovę menininko žvelgta
,,iš vidaus”, gerai įsižiūrėjus į nyks -
tančio, vartotojiškos kultūros mažai

pa liesto gyvenimo vaizdus.

Ne aborigenų kraštas

Lietuvos fotografų sąjungos Kau -
no skyriaus vadovas G. Če sonis, ly dė -
jęs R. Vikšraitį į Prancūziją, džiau -
gėsi, kad apdovanojimas buvo pasiek-
tas nuoširdumu, paprastumu. ,,Ri -
mal do darbai visuomet išsiskyrė pa -
sakojimo tikroviškumu. Neieš ko ma
sensacijos, o paprastai pasakojama
apie kaimą, kuriame jis jau keturis
dešimtmečius gyvena tarp žmonių,
nematančių prasmės gyventi kitaip,
neprisitaikančių prie pokyčių”, –
teigė G. Česonis. Pasak jo, daugelis
lietuvių mano, kad socialiniais sopu-
liais, atskirties temomis nevertėtų
pristatyti Lietuvos pasauliui. ,,Tačiau
tai jokiu būdu nėra mėginimas ‘juo -
dinti’ Lietuvą, o pastanga paliudyti
tam tikrą laikotarpį, parodyti, kad vi -
sos tos problemos ateina iš penkto,
šeš to ar septinto praėjusio amžiaus
de šimtmečio. Vilnius gražėja, bet ne -
mažai provincijos žmonių nedalyvau-
ja kuriant Lietuvą. Manau, būtų ne -
prošal pripažinti šį faktą, parodyti,
kad mums tai rūpi, atkreipti dėmesį”,
– tikino fotomenininkas.

Nors lietuviškas ir vakarietiškas
požiūris į R.Vikšraičio fotografijas
gali nesutapti, tačiau skirtingos pa -
tirtys vertintojams nesukliudė jose
at rasti aktualių ir tarptautinėje fo -
tografijos scenoje išsiskiriančių lietu-
vių fotografo kūrybos požiūrių. 

Jubiliejinio, keturiasdešimtojo,
kasmetinio festivalio „Rencon tres
d’Arles” atidarymo savaitės metu
savo nuomonę iš viso pareiškė apie
tūkstantis fotografijos kritikų, meno
žinovų, garsių fotografų į Arlį
susirinkę iš įvairių šalių, ir didesnė
dalis jų balsų teko kaip tik lietuvių
fotografui.

,,Nė vienas, žvelgdamas į Ri -
maldo kūri nius, tikrai negalvojo apie
Lietuvą kaip kažkokį aborigenų
kraštą. Skau džių socialinės tema -
tikos darbų Ar lyje netrūko. Jų parodė
ir britų fo tomenininkai. Pristatydami
parodą, sakėme, kad mūsų kraštas
stojasi ant kojų. Gražėjantys miestai
liudija, kad norime gyventi kitaip,
nors šalyje yra neišspręstų proble -
mų”, – pasakojo G. Česonis.

Tikras kaimiško vienkiemio
gyvenimas 

Visas Rimaldo fotografijas jungia
ta pati – mažo, nuodėmingo ir prasto
paprasto žmogelio – tema. Pavar gu -
sio, nuskurdusio, prasigėrusio, gy vu -
lių pavyzdžiu besidauginančio kaimo
tema.

Rimaldas fotografuoja pasaulį,
kurį gerai pažįsta, kurio likimui yra
ne abejingas. Svetimo tas pasaulis ne -
priima. Žmonės, kuriuos Rimaldas
fotografavo ir kurie juo pasitikėjo,
buvo jo pasaulio dalis. Daugelis –
bendraamžiai. Bet jau suvytę, išsunk-
ti, bedančiai, be ateities. Su kai ku -
riais kartu augo, mokėsi, svajojo.

Prieš trejetą metų, ruošdamas
leisti albumą, atėjo Rimaldas į Šakių
savivaldybę prašyti paramos. ,,Kodėl
taip negražiai kaimą vaizduoji?” – iš -
girdo valdininkų priekaištus. Su p -
rantama, albumo su nuogais apšepu-
siais kūnais, degradavusiais veidais
nepadovanosi užsienio svečiui.

,,Važinėdamas kaimo vieškeliais
viduryje laukų ir pakelėse pamatai
so dybas su gandralizdžiais šimta -
mečiuose medžiuose. Prie jų dar sau -
lėtekį su pieno bidonėliais stovi žmo -
nės vienkiemio gyventojai, už varga -
nus litus parduodami pieną surinkė-
jams. Išblyškę ir suvargę senukai iš
pieno ūkelio ir varganos pensijos ne -

retai remia vaikus ir anūkus, nepri -
tam pančius prie miesto gyvenimo.

Pravėręs vienkiemio vartelius
su tiksi kertant malkas ar besidarbuo-
jančius savo sodyboje kaimo invali -
dus ir jų pagalbininkus vaikus. Baikš -
čios senutės, karučiu tempiančios
dar žo gėrybes, darbštūs kaimo invali -
dai, geranoriški ir sumanūs vaikai ir
mažažemiai, kuriantys ūkininkai, –
tai yra geroji kaimo dvasia ant kurios
laikosi dabartinis kaimas. Tai yra
ma no mieli fotografijų herojai, varg -
stantys, bet nesiskundžiantys savo
likimu…”, – pasakoja apie savo fo -
tografijų personažus Rimaldas.

R. Vikšraitis – fotomeni ninkas,
apie kurį vieningos nuomo nės nėra.
Vieni sako, jog tai, ką foto grafijose
parodo R. Vikšraitis, net nė ra menas,
kiti piktinasi, jog taip at skleidžiama
skaudi kaimo buitis, tre ti jo darbus
vertina itin aukštai. Bet kuriuo atve-
ju jis yra vienintelis Lie tuvos foto-
menininkas, kuris nesibaido sociali-
nių temų ir parodo žlungan čios kai-

mo visuomenės gyvenimą. 
Dar 1997 m. R. Vikšraičiui buvo

suteiktas Tarptautinės meninės fo -
tografijos federacijos fotografo meni -
ninko garbės vardas, o parodose jis
da lyvauja nuo 1979 metų. 

Pagal Lietuvos spaudą parengė 
Laima Apanavičienė

JAV lietuviai Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XIII seimo dalyviai.                                                                                                          Rimo Gedeikos nuotr.

Fotomenininkas R. Vikšraitis

Rimaldas Vikšraitis. Skerstuvės. 1999.
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Bus prisimintas visuomenės
veikėjas Kęstutis K. Miklas

Taip greitai prabėgo daugiau nei
mėnuo nuo veikėjo Kęstučio Miklo,
kuris netikėtai amžinybėn iškeliavo
birželio 14 d. rytą savo namuose Sin-
ger Island Florida, mirties. Šis darbš-
tus vyras ilgai ėjo Lietuvių žurnalistų
sąjungos pirmininko pareigas, o vė-
liausiu metu buvo seniausios lietuvių
organizacijos Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje (SLA) prezidentas. Be to,
ėjo ir kitas  pareigas  Lietuvių Bend-
ruomenėje bei kitose organizacijose.

Kaip sužinojome iš našlės Jūra-
tės Miklienės, jam atminti liepos 25-
ąją, šeštadienį, 11 val. ryto St. Paul of
Cross parapijos bažnyčioje, Singer Is-
land,  bus laikomos šv. Mišios.

Tos pačios dienos popietę 1 val.
p. p. K. Miklo garbei Lietuvos garbės
konsulato patalpose yra rengiamas
atsisveikinimas ir minėjimas. Čia žy-
mų visuomenininką prisimins  daug
veikėjų, kurie susirinkusiuosius su-
pažindins su taip netikėtai iš gyvųjų
pasitraukusio K. Miklo gyvenimu ir
veikla.

Po minėjimo vyks JAV Lietuvių
Bendruomenės Fondo apygardos su-
važiavimas ir Palm Beach apylin-
kės visuotinis susirinkimas. Šiems
abiems junginiams velionis vadovavo.

Mintys iš  paskutinio 
K. Miklo laiško

Būnant SLA leidinio „Tėvynė”
redaktoriumi, šių eilučių autoriui te-
ko palaikyti nuolatinį ryšį su Kęstu-
čiu K. Miklu telefonu bei kitomis
priemonėmis.

Telefonu su juo teko kalbėti porą
dienų prieš jo mirtį. O jau po mirties
atėjo paštu K. Miklo siųsto laiško Vi-
liui Žalpiui kopija. Šis laiškas buvo

paskutinis  K. Miklo darbas prieš už-
baigiant savo žemiškąją kelionę.

Štai ištrauka iš šio istorinio laiš-
ko: „Su dideliu malonumu sveikina-
me Jus, suruošusį šią šaunią lietuvių
šventę pagerbti Roslyn, WA kapinėse
palaidotus mūsų brolius ir seseris,
gyvenimo nublokštus į Amerikos
šiaurės vakarus, kur sunkiai dirbda-
mi kasyklose ir miškuose sugebėjo
sukurti sau gyvenimą ir susiburti į
lietuviškus telkinius.

Džiaugiamės, kad jie buvo Susi-
vienijimo Lietuvių Amerikoje nariai
ir kad mūsų organizacija jiems sutei-
kė galimybę pabendrauti, išlaikyti sa-
vo lietuviškas šaknis ir rasti paguodą
sunkią valandą.

Reiškiame didelę pagarbą Jums
ir Jūsų kolegoms, kurie savo nepails-
tamu darbu ir pasiaukojimu, pastaty-
dami šį paminklą, naujai atskleidėte
primirštą Amerikos lietuvių istorijos
puslapį.”

Pareigas perėmė advokatas
Saulius Kuprys

Amžinybėn iškeliavus SLA prezi-
dentui Kęstučiui K. Miklui, šias pa-
reigas organizacijoje perėmė jos  vice-
prezidentas advokatas Saulius Kup-
rys. Jis gyvena Čikagos vakariniame
priemiestyje Riverside, IL ir yra dien-
raštį „Draugas” leidžiančios Lietuvių
katalikų spaudos draugijos tarybos
pirmininkas, taip pat kelių kitų di-
desnių lietuviškų organizacijų veikė-
jas. SLA raštinė yra įsikūrusi New
York miesto centre, kur nuo seno yra
jos nuosavi namai  307 West 30th
Street, New York, NY.

Edvardas Šulaitis

Kęstutis Miklas (viduryje) su kolegomis Edvardu Šulaičiu (k.) ir Broniumi
Juodeliu (d.).

FLORIDA

Atkelta iš 3 psl.         tėra fikcija.
Redaktoriaus teigimu, R. Kadyrov
aplink save subūrė asmenis, kurie
nežino nieko kito kaip tik žudymą. Ir
šie asmenys jaučiasi saugūs. Tokią V.
Izmailov nuomonę paremia kai ku-
rios D. Medvedev pastabos, išsakytos
per birželio 22 dieną vykusį susi-
tikimą su R. Kadyrov.

Per susitikimą Rusijos preziden-
tas, kuris pats anksčiau yra perspėjęs
dėl „teisinio nihilizmo” grėsmės šaly-
je, teigė R. Kadyrov, kad jo kampani-
ja prieš pogrindžio kovotojus „davė
rezultatų”. Tuomet jis paragino R.
Kadyrov „tęsti šį darbą”. Tą pačią
dieną kaimyninėje Ingušijos Respub-
likoje per bombos sprogimą buvo
sunkiai sužeistas šios respublikos
prezidentas Junus Bek Jevkurov. Jis
vis dar yra gydomas Maskvos ligo-
ninėje. D. Medvedev patvirtino J. Bek
Jevkurov 2008 metų spalį ir taip
vylėsi pradėti naują politikos kryptį
Kaukaze. Naujasis Ingušijos prezi-
dentas, buvęs desantininkas, užmez-

gė dialogą su opozicija, net žmogaus
teisių aktyvistai nestokojo atsargaus
optimizmo ir kalbėjo apie „atšilimą”.

J. Bek Jevkurov, kaip buvo lau-
kiama, turėjo tapti atsvara tironijai
kaimyninėje Čečėnijoje, kur R. Kady-
rov taikomi „tradiciniai būdai” nebu-
vo itin sėkmingi. R. Kadyrov nesuge-
bėjo sustabdyti srauto jaunuolių sie-
kio prisijungti prie kalnuose veikian-
čių sukilėlių. Be to, jo valdymo būdai
tik padidino priešų skaičių.

Rusai itin akylai stebi R. Kady-
rov. Jo asmens sargybiniais dirba eli-
tiniai kovotojai ir FST žvalgybos
tarnybos. Jie saugo R. Kadyrov, ta-
čiau ir praneša Kremliui apie jo veik-
los būdus. Apsauginiai pastebėjo, kad
pastaruoju metu R. Kadyrov tapo itin
įžūlus, ieškodamas naujų pajamų šal-
tinių. „R. Kadyrov yra V. Putin iš-
kelta rupūžė. V. Putin gali jį lengvai
uždusinti,” – teigė vienas FST gene-
rolas.

,,Spiegel Online” ir Balsas.lt 

AR KREMLIUS TIKRAI YRA
PASIRYŽĘS IŠTIRTI NUŽUDYMĄ?

Atkelta iš 2 psl.

Prieš
Dauguma kambarinių augalų

gali provokuoti alergiją, kai kurie jų
nuodingi. Augalai gali sužeisti – spyg-
liais, dygliais, aštriais lapų kraštais
ar galais. Be to, pavojų kelia trąšos
bei žemė vazonuose. Gėlių žemėn
įsimetę pelėsiai išsekusiems, mažiau
atspariems žmonėms gali rimtai pa-
kenkti.

Medikai perspėja, kad patalpose,
kuriose yra silpnų ligonių, kamba-
rinių gėlių laikyti nevertėtų. Kai ku-
riose Europos šalyse net priimti įsta-
tymai draudžiantys nuodingus auga-
lus auginti viešose vietose, pirmiau-
sia dėl vaikų saugumo. Yra keletas
augalų, kuriuos auginant reikia lai-
kytis kai kurių saugos priemonių.

Fikusų nukritusį lapą suvalgęs
arba baltų sulčių lyžtelėjęs mažylis
gali atsidurti ligoninėje. Nuodų su-
dirginta gerklė patinsta ir kūdikis
ima dusti. Nekarpykite ir neperso-
dinėkite fikusų prie mažų vaikų, nes
iš žaizdų bėgančios sultys garuoja ir
gali sukelti alergiją.

Karpažolių visos augalo dalys yra
nuodingos, pieniškose sultyse yra odą
ir gleivinę dirginančių medžiagų, į jų
aštrius spyglius galima susižeisti.

Difenbachijų, filodendrų nuodin-
gi lapai ir sultys sukelia burnos ert-
mės sudirginimą, trikdo kvėpavimą.

Kambarinė gėlė sansevjera bei
dracena turi labai nuodingų saponi-

nų, nors spėjama, kad jos gali turėti
ir kitų dar neatpažintų nuodingų
medžiagų.

Daugelis mėgsta auginti raudo-
nas ir geltonas uogytes (panašias į
mažas paprikas), tai koralinė kiau-
liauogė, suvalgius didesnį kiekį šio
augalo vaisių, galima rimtai apsinuo-
dyti.

Krotonai, monsteros, kalijos, an-
turiai, klivijos, pachipodiumai turi
medžiagų, dirginančių odą ir gleivinę.

Paparčiai sunokina sporas, ku-
rios skraido kambaryje ir alergizuoja.

Oleandras – gražus didelis auga-
las su pailgais tamsiai žaliais mėsin-
gais lapais. Tinkamai prižiūrėtas,
augantis gerai apšviestoje vietoje, šis
puošnus augalas suformuoja daug
žiedpumpurių, kurie išsiskleidžia ro-
žiniais arba baltais žiedais. Tačiau jo
sultys yra gana nuodingos, todėl reik-
tų stengtis neliesti lapų ir stiebo, o
jeigu taip atsitiko, tą vietą nuplaukite
muilu. Ypač saugokite akis.

Be to, ne visos gėlės tinka miega-
majam kambariui. Daugelio jų sklei-
džiama energija per stipri ir tik trik-
do ramų miegą. Kambaryje, kuriame
miegama, jokiu būdu nerekomenduo-
jama laikyti jukų, krotonų, difen-
bachijų, karpažolių, fikusų, meilenių,
bromelinių augalų. Be to, šio kam-
bario nereikėtų paversti žaliuoju
kampeliu, nes dieną augalai grynina
orą, į aplinką išskirdami deguonį, o
naktį išskiria anglies dvideginį. 

Kambariniai augalai būtini?

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m. liepos 17 d.,
sulaukęs 82 m., staiga ir netikėtai mirė

A † A
STASYS FEDARAVIČIUS

Gyveno Bartlett, IL. Gimė Kaune, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Erna, sūnūs Gintaras ir Algirdas, sesuo

Regina Juchnevičienė su vyru Vytautu ir kiti giminės.
Atsisveikinimas trečiadienį, liepos 22 d., nuo 1:30 v. p. p. iki 4 v.

p. p. Rago Brothers koplyčioje, 7751 W. Irving Park Rd., Chicago, IL.
Laidotuvės privačios.

Nuliūdę artimieji
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�Šalia lietuviškojo vaikų darželio
„Spindulėlis” atidarome anglišką
„Preschool” grupę. Užsiėmimai su
vaikais vyks nuo 8 val. r.  iki 12 val. p.p.
Jei turite kaimynų ir draugų, kurie turi
3–5 metų amžiaus vaikų, siūlykite
jiems atvesti savo vaikus pas mus.
Aktyvių parapijiečių vaikams, lankan-
tiems mūsų darželį, už mokslą taikoma
20 proc. nuolaidą. Mūsų adresas: 9000
S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453,
tel: 708-422-1433. 

�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., penktadie-
 nį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chi-
cago, IL 60629. Paroda veiks iki rug-
pjūčio 31 d., 2009. Muziejus atidary-
tas kasdien, nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.

�Atveskite savo vaikučius į Pi -
pirų ratelį!  Kiekvieną savaitę tėve liai
su savo vaikučiais keletą valandėlių
gali praleisti  lietuviškoje aplinkoje –
dainuoti, žaisti, kurti rankdarbius ir
pietauti.  Rudens semestras praside-
da 2009 m. rugsėjo 14 d.  Kviečiame
vaikus nuo 18 mėn. iki 4 metų. Vaikai
ra telį  gali lankyti pirmadieniais, ant -
radieniais, trečiadieniais, arba pen k -
ta   dieniais nuo 9:30 val. r. iki 11:30
val. r. (pagal pasirinkimą).  Siūlome
vie ną popietinę klasę – trečiadieniais

nuo 11:30 val. r. iki 1:30 val. p. p.
Ren  kamės Pasaulio lietuvių centre,
Le mont.  Visais klausimais kreipkitės
į Ingridą Naudžiūtę-Sherpitis tel.:
312-621-4824. Vietų neturime daug,
tad paskubėkite užsiregistruoti!  Re -
gis tracija vyks iki rugsėjo mėn. pabai-
gos.

�Spalio 11 d. vyks kas metinis Či-
kagos maratono bėgimas. Kviečiame
visus, bėgsiančius šių metų Čikagos
maratoną, registruotis el. pašto ad -
resu: agne@konsulatas. org arba tel.:
312-397-0382, trump. nr. 204 (Agnė
Ver telkaitė). Žinutėje nu rodykite sa -
vo var dą ir pavardę, telefono numerį
bei el. pašto adresą. Jau nuo birželio
13 d. kiekvieną šeštadienį 9 val. r.
,,Wa terfall Glen Forest Preserve”
par ke (Cass Ave & Northgate Rd.,
Willowbrook, IL 60527) vyksta ma -
ratono bėgimo tre ni ruotės.

�Rugpjūčio 2 d. 2 val. p. p. (EST)
Dainavos stovykloje, Manchester, MI
įvyks Amerikos lietuvių Romos kata-
likų federacijos (ALRKF) Dainavos
jaunimo stovyklos rėmėjų metinis su -
važiavimas. Rėmė jai prašomi gausiai
dalyvauti. Tą pa čią dieną vyks tra -
dicinė stovyklos me  tinė šventė, kuri
prasidės 12 val. p. p. (EST).

�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. 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...

Maloniai kviečiame visus į 
Maironio lituanistinės mokyklos 50-mečio pokylį, 

kuris įvyks rugsėjo 26 d. 6 val. v. 
Pasaulio lietuvių centro Jaunimo rū muose. 

Programoje: trumpametražinis filmas, gros pučiamųjų orkestras „Ginta-
ras“, šokiams gros Povilo Strolios vadovaujamas ansamblis. Bilieto kaina 50
dol. Daugiau informacijos tel.:  708-424-8605 (Regina Saulienė).

Kaip žinia, ateinantį sekmadienį,
liepos 26 d. Nekaltai Pradėtosios
Mergelės Marijos Seserų vienuolyno
sodyboje vyks jau keli dešimtmečiai
or ganizuojama visuotinė lietuvių su -
sitikimo šventė, sukviečianti tūks -
tan čius mūsų tautiečių iš visos Rytų
pakrantės ir ne tik. 

Kaip ir kiekvie nais metais, lau-
kiame atvykstant nuo 10 val. r. į sese-
lių sodybos teritoriją, o jau 11 val. r.
bus koncelebruojamos tradicinės šv.
Mišios po atviru dangumi, kurias lai-
kys vienuolyno kapelio nas kun. Arvy-
das K. Žygas su keliais garbingais
svečiais. Po vidurdie nio prasidės
linksmoji gegužinė – no rintiems
pasižvalgyti po unikalų vie nuolyno
gamtovaizdį bus organizuojamos
ekskursijos į miške esan čią Min daugo
pilį, bus galima aplankyti ALKA
(Amerikos lietuvių kultūros archy-
vą), vaikus, kaip ir pernai, ve žios ark-
liukai poni, kuriais pasirū pi no šiose
apylinkėse gyvenanti lietuvių kilmės
Viktorija Fortier. 

Seselės ir Rytų Connecticut Lie -
tuvių Bend ruo menės apylinkės atsto-
vai svečiams pasiūlys lietuviško mais-
to bei pereitais metais didelį pasise ki -
mą turėjusio rūgštaus pieno, galėsite
vėl paskanauti tik vienuolyno šei-
mininkių gaminamos ypatingo sko-
nio duonos giros, o nuo 1 val. p.p.
vyks sporto užsiėmimai (bus galima
žaisti tinklinį ir futbolą), taip pat

„Rau dondvario” salėje bus rodomas
vieno įžymiausio dabartinių laikų lie -
tuvių režisieriaus Arūno Matelio
dokumentinis filmas „Prieš parsk -
rendant į žemę”. 

Šiemet sukanka 40 metų nuo Ne -
ringos stovyklos atidarymo Vermont
valstijoje (dar 25 metai prieš tai buvo
ruošiamos panašios lietuviškos sto -
vyklos, pavadintos „Immaculata” toje
pa čioje seselių sodyboje Putnam,
CT), taigi nuo 3 val. p.p. – šventinė
stovyklautojų programa. 

4:30 val. p.p. – didžiųjų dovanų –
laimingųjų loterijos bilietų trauki-
mas: šiais metais be įprasto pagrin-
dinio prizo – Šimkaus kompanijos iš
Hartford, CT dovanojamos kelionės į
Lietuvą – bus galima laimėti ir ką tik
savo šimtmetį atšventusio vienintelio
išeivijoje leidžiamo dienraščio „Drau -
gas” arba JAV LB Krašto valdybos
mėnesinio žurnalo „Bridges”, leid-
žiamo anglų kalba, metinę prenu-
mera tą, o taip pat poilsį 2 savaitėms
vie nuolyno sodyboje 2 asmenims.
Visą dieną vyks įvairių lietuviškų pa -
puošalų, suvenyrų, iš Lietuvos impor-
tuotų prekių mugė. 

Naujosios Anglijos vienuolyno rė -
mėjų Valdyba maloniai kviečia at vyk -
ti pabendrauti ir pasidžiaugti sa vo
drau gais! Vienuolyno adresas: 600
Liberty Hwy., Putnam, CT 06260. 

Organizatoriai

Kasmetinis lietuvių susitikimas
Putnam, CT

Kun. Stasio Ylos pastatyta pilaitė miškelyje šalia vienuolyno.

Maironio lituanistinės mokyklos Lemonte mokiniai.                                             
Živilės Ramašauskienės nuotr.

Liepos 8-10 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
XIII seimas. Renginyje dalyvavo 41 užsienio kraštų Lietuvių Bendruomenės
atstovai, kurie ne tik sprendė formalius PLB gyvavimo klausimus, rinko va-
dovybę kitiems trejiems metams, tačiau taip pat diskutavo aktualiais klausi-
mais apie PLB misiją, tai, ką reiškia išlaikyti lietuvybę, gyvenant už savo Tė-
vynės sienų.

Paskutinę Seimo dieną buvo išrinkta nauja PLB valdyba, Garbės teismas
bei Kontrolės komisija.

PLB Garbės teismo nariais išrinkti: Algimantas Gečys (JAV) (nuotraukoje),
Algis Rugienius (JAV) ir Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė (Vokietija).                                                               

Žilvino Beliausko nuotr.


