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Vilnius, liepos 27 d. (BNS) –
Kauno apygardos teismas buvusiam
EBSW susivienijimo prezidentui Gin-
tarui Petrikui paskyrė 7 metų laisvės
atėmimo bausmę, bet pritaikius am-
nestiją ir įskaičiavus JAV ir Lietuvos
belangėse praleistą laiką paaiškėjo,
kad nuteistasis už grotų turės pra-
leisti 2 metus ir 8 mėnesius. Teismas
taip pat apribojo G. Petriko teises į
turtą. Verslininkas buvo suimtas

teismo salėje.
Buvęs EBSW susivienijimo prezi-

dentas buvo kaltinamas 24 mln. litų
,,Kauno holdingo kompanijai” pati-
kėto svetimo turto iššvaistymu. G.
Petrikui kaltinimai dėl turto iššvais-
tymo pateikti ir kitoje byloje, kuri
nagrinėjama Vilniaus apygardos teis-
me.

G. Petrikas JAV buvo sulaikytas
Lietuvai prašant 2004 m. pavasarį.

Kurį laiką lietuvis bylinėjosi dėl eks-
tradicijos, rašė skundus, tačiau vėliau
pranešė sutinkąs būti išduotas. 2007
m. rugsėjo 20 d. G. Petrikas parga-
bentas į Lietuvą. G. Petrikas iš Lie-
tuvos pabėgo 1997 m. JAV jis gyveno
svetima pavarde, vertėsi akinių nuo
saulės prekyba.

,,Kauno holdingo kompanija” –
vienas iš viešai veikusio, tačiau tei-
siškai neregistruoto EBSW susivie-

nijimo padalinys, skolinęsis iš gyven-
tojų pinigus už palūkanas, kurias iš
pradžių dosniai mokėjo, taip prisivi-
liodavęs naujų indėlininkų. Bankru-
tavus ,,Kauno holdingo kompanijai”
paaiškėjo, jog ji liko skolinga daugiau
nei 80 milijonų litų 15,000 indėlininkų.

Investicinis tyrimas dėl ,,Kauno
holdingo kompanijos” didelės vertės
svetimo turto iššvaistymo buvo pra-
dėtas prieš 13 metų.

•Sveikata. Kaip bendra-
darbiauti su savo gydyto-
ju? (p. 2, 9)
•Tada ir dabar (p. 3)
•Kur eini, Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomene? (p.
4)
•Lietuvių telkiniuose. Pa-
parčio žiedai jau išsis-
kleidė (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Atsiminimai (59) (p. 9)
•V. Krištolaitytės paroda
,,Atlanto ciklas” (p. 10)
•Populiariausios turisti-
nės vietovės JAV (p. 11)

D. Medvedev norètû, kad Rusija bùtû
suvokiama kaip stipri valstybè

Lietuva siùlo svarstyti JAV prisijungimâ prie ES misijos

Briuselis, liepos 27 d. (ELTA) –

Lietuva pasisako už tai, kad Jungti-
nės Valstijos dalyvautų šiuo metu Eu-
ropos Sąjungos (ES) vykdomoje ste-
bėtojų misijoje Gruzijoje.

Užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas sakė iškėlęs šį klau-
simą per Bendrijos užsienio reikalų
ministrų susitikimą Briuselyje, ku-
riame buvo nuspręsta pratęsti ES mi-
siją Gruzijoje dar vieneriems me-
tams.

,,Pasiūliau, kad reikėtų užsienio
reikalų ministrams formaliai ap-
svarstyti galimybę pasiūlyti JAV ir
galbūt kitoms trečiosioms šalims pri-
sidėti prie misijos ir išplėsti misijos
mandatą. JAV prisijungimas prie mi-
sijos būtų modernus sprendimas ir
atitiktų siekį užtikrinti saugumą ir
stabilumą”, – sakė V. Ušackas.

Teigiama, kad JAV galimą įtrau-
kimą į ES misiją, kurioje dirba keli
šimtai neginkluotų stebėtojų, palaiko
Didžioji Britanija, jai neprieštarauja
ir Vokietija su Prancūzija. Kita ver-
tus, dalis kitų ES valstybių narių yra
nusiteikusios skeptiškiau ir teigia,
kad toks žingsnis gali supykdyti Ru-

siją, kuri priešinasi JAV ir Gruzijos
ryšių stiprinimui, rašoma savaitraš-
čio ,,New Europe” interneto svetai-
nėje.

V. Ušacko teigimu, itin svarbu,
kad Bendrųjų reikalų ir išorinių san-
tykių taryboje posėdžiavę ES minist-
rai į sprendimą įrašė, jog misija turė-
tų veikti visoje Gruzijos teritorijoje,
įskaitant separatistines Pietų Oseti-
jos ir Abchazijos respublikas. Šias
respublikas nepriklausomomis vals-
tybėmis pripažinusi Rusija iki šiol
įleisti stebėtojus atsisako.

,,Norint tai pasiekti, bus reika-
lingas diplomatinis menas, diploma-
tiniai pokalbiai ir supratimas iš Ru-
sijos pusės”, – sakė V. Ušackas, ko-
mentuodamas galimybę, kad stebė-
tojai vis dėlto pateks į Abchaziją ir
Pietų Osetiją.

Dėl Maskvos veto yra nutrūku-
sios Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijos (ESBO) ir
Jungtinių Tautų misijos, kurios tarp-
tautiniams stebėtojams anksčiau lei-
do bent iš dalies stebėti procesus Pie-
tų Osetijoje bei Abchazijoje.

Teismas G. Petrikui skyrè laisvès atèmimo bausmê

V. Ušacko teigimu, itin svarbu siekti,
kad misija veiktų visoje Gruzijos teri-
torijoje.

Maskva, liepos 26 d. (,,Interfax”/
BNS) – Rusija tarptautinėje arenoje
turi būti pristatoma kaip moderni ir
stipri valstybė, patogi partnerė savo
kaimynams, o griežtą atsaką duoti tik
jeigu kils grėsmė savo piliečių intere-
sams, mano šalies prezidentas Dmit-
rij Medvedev.

D. Medvedev, kalbėdamasis su
NTV korespondentu, teigė, kad gy-
venimas susiklostė taip, jog Rusijai
tenka didesnė atsakomybė už tarp-
tautinio saugumo laikymąsi, taip pat
kaip valstybei, kuri turi vienas di-
džiausių branduolinių galimybių.

,,Todėl mūsų įvaizdis turi būti

toks sujungiantis, bet drauge patogus
tiems, kurie su mumis bendrauja.
Mes, žinoma, neturime atkišti į priekį
kokių nors dyglių, bet drauge, esant
kokioms nors sudėtingoms aplinky-
bėms, mes turime sugebėti duoti at-
kirtį”, – sakė D. Medvedev.

Griežtą, o kartais ir labai griežtą
atsaką, pasak valstybės vadovo, būti-
na duoti tik tuo atveju, jeigu tai kelia
grėsmę Rusijos piliečių interesams.

,,Esant visoms kitoms aplinky-
bėms mes neturime būti nenuspė-
jamami, privalome išlikti stiprūs ir
patogūs partneriai savo kaimy-
nams”, – pabrėžė Rusijos vadovas.

Jis sakė, jog tam, kad Rusija būtų
teisingai suvokiama, ji turi išspręsti
neatidėliojamas problemas, pirmiau-
sia socialines ir ekonomines. ,,Jeigu
mes sugebėsime jas išspręsti, mums
bus paprasčiau spręsti ir kokius nors
tarptautinius uždavinius”, – sakė D.
Medvedev. Nukelta į 7 psl.
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,,Mes neturime būti nenuspėjamami, privalome išlikti stiprūs ir patogūs partneriai
savo kaimynams”, – pabrėžė Rusijos vadovas. SCANPIX nuotr.
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ANDRIUS KUDIRKA, M.D.

www.seimosgydytojas.com

SVEIKATOS KLAUSIMAIS

Gyd. ANDRIUS KUDIRKA

Dažnai girdžiu iš savo pacientų,
kad žmonės patiria nemažai nesusi-
pratimų kalbėdami su savo gydyto-
jais klinikoje arba ligoninėje. Gydyto-
jai ir pacientai turi vienas kitą geriau
suprasti, reikia turėti strategiją, kaip
dirbti kartu, panašiai, kaip sporto ko-
mandos turi strategiją žaisdamos
rungtynes. Pabandysiu apibūdinti
keletą atvejų, kada kyla nesusiprati-
mai tarp gydytojo ir pacientų, patar-
siu, kaip išvengti jų ir kaip geriau
bendradarbiauti su savo gydytoju. Jei
pacientas ir gydytojas bendradar-
biauja, pacientas būna sveikesnis!

1. NEMÈGSTU PILDYTI ANKETÛ

Įsivaizduokime pacientą Joną.
Jonas yra 48 metų vyras. Jis turi
aukštą kraujo spaudimą ir aukštą
cholesterolio kiekį. Jonas labai nori
gerai jaustis, todėl užsiregistruoja
pas gydytoją pasitikrinti. Kai jis nu-
važiuoja pas gydytoją, registratūra
paprašo asmens tapatybės kortelės
(ID), draudimo kortelės ir duoda jam
užpildyti keletą anketų. Jonas ne-
mėgsta popierizmo, jam užtrunka la-
bai ilgai užpildyti visas anketas, nes
jis nelabai supranta angliškus termi-
nus – privatumo taisykles, informaci-
ją apie pacientą, savo medicinos isto-
riją. Jis norėtų, kad būtų koks nors
kitas būdas greičiau patekti pas gydy-
toją, palengvinti popierizmą…

Taip, yra būdas, kaip palengvinti
registratūros popierizmą. Galima na-
muose išsispausdinti ir užpildyti an-
ketas, o po to atnešti jas su savimi ei-
nant pas gydytoją. Nemažai gydytojų
šiais laikais turi savo internetinius
tinklalapius su nuorodomis, kurios
leidžia išsispausdinti pirmam apsi-
lankymui pas gydytoją reikiamas an-
ketas. Pavyzdžiui, kai naujas pacien-
tas pirma užsiregistruoja pas mane
mano registratorė primena, kad mū-
sų tinklalapyje (seimosgydytojas.com),
galima rasti ir išsispausdinti anketas
ir atsinešti jas einant pas gydytoją.
Tokiu būdu pacientas mažiau rūpin-
sis popierizmu ir daugiau dėmesio
kreips į tai, kaip kuo nuodugniau pa-
pasakoti gydytojui apie savo sveika-
tos problemas.

2. NEŽINAU SAVO VAISTÛ

Jonui vieną dieną pradėjo skau-
dėti krūtinę, pasidarė sunku kvėpuo-
ti, ėmė svaigti galva. Žmona paskam-
bino į greitąją pagalbą ir jį nuvežė į
ligoninę. Greitosios pagalbos skyriuje
gydytojai Jonui nustato širdies in-
farktą. Prieš paskirdami Jonui vais-
tus gydytojai klausia Jono, kokiems
vaistams jis alergiškas, ir paprašo jo
vaistų sąrašo, kad naujai paskirti
vaistai ir organizme esantys vaistai
nesukeltų pavojingos reakcijos.

Jonas prisimena, kad jis geria
vaistus nuo cholesterolio ,,Lipitor”,
bet neatsimena, kiek jis jų geria. Jis
taip pat geria du vaistus dėl aukšto
kraujo spaudimo, bet neatsimena
vaistų pavadinimų. Vienų – rožinės
spalvos piliulė, kitų – žalios spalvos.

Viena piliulė yra 5 miligramų (o gal
10 miligramų), o kita – 25 miligramų
(?). Gal skamba juokingai, bet aš daž-
nai girdžiu tokią istoriją iš pacientų ir
medikams labai sunku nuspręsti, ką
tokiu atveju daryti.

Antra problema yra ta, kad
pacientai dažnai neatsimena sa-
vo vaistų. Pacientams, ypač vyres-
nio amžiaus, yra labai svarbu visada
su savimi nešiotis vaistų sąrašą su
nurodytais jų geriamais kiekiais,
alergijomis ir šeimos gydytojo infor-
macija (vardu, pavarde, telefonu).
Klinikos arba ligoninės gydytojams
yra labai svarbu turėti tokią informa-
ciją. Tik tuomet jie galės ligoniui pa-
skirti tinkamus vaistus ir išvengti
kenksmingų, kartais net kritinių
vaistų reakcijų.

Žmogui sunkiai susirgus, ypač
širdies infarkto atveju, yra svarbu
kuo greičiau suteikti pagalbą, pradėti
gydymą. Jei su savimi turėsite vaistų
sąrašą ir savo gydytojo telefoną, pa-
dėsite ligoninės gydytojams greičiau
paskirti tinkamą gydymą, ir jūs grei-
čiau pasveiksite. Todėl dar kartą pa-
tariu visiems laikyti piniginėje ar
rankinuke visų vaistų sąrašą su ge-
riamais jų kiekiais ir šeimos gydytojo
pavardę su telefonu.

Mūsų pacientui Jonui pasisekė.
Žmona paskambino į ligoninę, perda-
vė vaistų sąrašą, gydytojo informaci-
ją, ligoninės gydytojai paskyrė jam
reikiamus vaistus, nuvežė Joną į ka-
teterizacijos laboratoriją, padarė an-
gioplastiją ir jis pradėjo sveikti.

3. UŽMIRŠTA GYDYTOJO
NURODYMUS

Po keleto dienų Jonas išleidžia-
mas į namus. Ligoninės gydytojas
prirašo Jonui naujų vaistų gerti kas
dieną. Jonui taip pat reikės aplankyti
savo šeimos gydytoją po vienos sa-
vaitės, kardiologą po dviejų savaičių,
o po keturių savaičių jis pradės šir-
dies reabilitacijos terapiją.

Jonui visa ši informacija susipai-
nioja. Jam sunku atsiminti, kada ger-
ti savo vaistus, jis neprisimena, kada
reikia eiti pas kurį gydytoją, todėl lai-
ku nesugrįžta pas savo gydytoją.

Trečia rimta problema yra ta,
kad pacientai ne visada supran-
ta gydytojo nurodymus. Dažnai
gydytojai duoda daug informacijos ir
pacientai bijo paprašyti, kad gydyto-
jas jam paaiškintų nuodugniau. Vi-
siems žmonėms yra sunku prisiminti
didesnį informacijos kiekį. O kai žmo-
gus nervinasi ir rūpinasi savo sutri-
kusia sveikata, gali būti dar sunkiau
atsiminti labai svarbius gydytojo nu-
rodymus.

Todėl aš patariu lankantis pas
gydytoją drauge atsivesti savo šeimos
narį, kuris padėtų užsirašyti nurody-
mus ir padėtų išsiaiškinti sudėtinges-
nę informaciją. Arba, jei nurodymai
neaiškūs, paprašykite, kad gydytojas
informaciją pateiktų raštu. Medici-
nos seselė gali jums užrašyti gydytojo
nurodymus. Nesigėdinkite klausti
gydytojo arba seselės dar kartą jums
paaiškinti. Gydytojas ir seselė būtinai
tą padarys, nes jie nori, kad jūs viską

Redakcijos žodis

Kaip bendradarbiauti su
savo gydytoju?

suprastumėte, prisimintumėte ir
greičiau pasveiktumėte.

Pagaliau Jonui paskambina iš
gydytojo kabineto ir primena, kad
rytojaus dieną jam paskirtas apsi-
lankymas pas šeimos gydytoją.

4. PER DAUG PROBLEMÛ,
NEPAKANKA LAIKO

Jonas nuvažiuoja pas gydytoją,
jis turi daug rūpesčių ir daug klausi-
mų. Ar gali pasikartoti širdies infark-
tas? Kaip ilgai jam reikės gerti naujai
paskirtus vaistus? Kada jis galės pra-
dėti sportuoti? Nuo kokių pratimų
pradėti, kokių vengti? Jis norėtų su-
žinoti daugiau apie širdies reabilita-
cijos programą. Ar jam galima valgyti
kugelį, cepelinus? Taip pat gydytojui
pasiguodžia, kad jam skauda alkūnę.
Ką daryti? Kaip sumažinti skausmą?
Gal gydytojas dar galėtų apžiūrėti ir
vieną apgamą ant nugaros? Gal jau
laikas pasitikrinti ir prostatą?

Ketvirta problema yra ta,
kad kai pacientas turi daug
problemų, neužtenka laiko viską
aptarti. Šiais laikais, kai lankotės
pas gydytoją, yra svarbu, kad turėtu-
mėte savo ,,strategiją” ir pagalvotu-
mėte, ką galite atlikti per vieną 15
minučių apsilankymą pas gydytoją.
Žmonės dabar ilgiau gyvena, daugiau
vartoja vaistų, turi įvairių sveikatos
problemų, bet nereikėtų pamiršti,
kad gydytojai turi labai daug pacien-
tų ir negali skirti daug laiko kiekvie-
nam pacientui. Sveikatos draudimo
kompanijos reikalauja, kad gydytojai
su kiekvienu pacientu praleistų maž-
daug 15 minučių. Gydytojams nema-
lonu nutraukti ligonio pasakojimą,
jie norėtų praleisti daugiau laiko su
juo, viską gerai paaiškinti, padėti iš-
spręsti visas paciento problemas. Bet
dabartinės Amerikos sveikatos siste-
mos sąlygomis neįmanoma daug lai-
ko praleisti su pacientais. Kai pa-
cientas atvyksta pas gydytoją su 20
problemų, negalima visko atlikti per
vieną apsilankymą. Dažnai peržiūriu
pacientų problemų sąrašą ir kartu
bandome išrinkti svarbiausias kelias
problemas. Jeigu neužtenka laiko
visko aptarti šiandien, geriau vėl sug-
rįžti pas gydytoją po savaitės ir tada
spręsti kitas problemas. Tokiu būdu
gydytojas gali sistemiškai išspręsti
svarbiausias paciento problemas, gy-
dytojui ir pacientui nereikia labai
skubėti, geriau išsiaiškinamos prob-
lemos, geriau suprantami gydytojo
nurodymai.

Jonas ir gydytojas nutaria, kad
šiandien svarbiausia yra patikrinti
kraujo spaudimą ir peržiūrėti širdžiai
skirtus vaistus. Jie nustato, kad spau-
dimas geras, sutaria, kad Jonas toliau
gers visus širdies vaistus bent šešis
mėnesius. Taip pat nusprendžia, kad
jis galės pradėti širdies reabilitacijos
programą už keturių savaičių.

5. KAS UŽ MANE KALBÈS?

Po keleto mėnesių Jonas vėl
smarkiai suserga ir vėl atsiduria ligo-
ninėje. Jis turi labai rimtą plaučių
uždegimą, jam sunku kvėpuoti, jis
negali kalbėti, daktarai ruošiasi
statyti kvėpavimo aparatą ir taip pa-
dėti jam kvėpuoti. Bet Jonas negali
kalbėti, todėl ligoninės gydytojai ne-
žino, ar jis nori, kad būtų statomas
kvėpavimo aparatas, ar ne.

Penkta problema yra ta, kad
dažnai pacientai rimtai serga ir
negali už save kalbėti. Vienas iš
svarbiausių dalykų, kurio pacientai
nežino, jog jie gali turėti dokumentą
,,Healthcare Power of Attorney”.

Nukelta į 9 psl.
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A. Gečio (,,Draugas”, liepos 25 d.)
ir L. Narbučio (šios dienos laido-
je) pranešimai, skaityti PLB XIII
seime Vilniuje liepos 8–10 d., ro-
do narių susirūpinimą, pasikei-
tus valdžiai Lietuvoje: naujai Vy-
riausybei pristačius ,,Globalios Lie-
tuvos” strategiją, nusprendus
panaikinti TMID’ą, jo veiklą per-
davus skirtingoms ministerijoms
bei įsteigus naują Užsienio lietu-
vių reikalų koordinavimo komi-
siją, kuriai pirmininkauti ėmėsi
pats premjeras Kubilius. Nors
abu pranešėjai teigiamai vertina
PLB įsitraukimą spręsti išeivijos
reikalus Lietuvai aukščiausiame
lygmenyje, jie perspėja ir dėl
galimo pavojaus tapti vien tik
Lietuvos biurokratų pavedimų
vykdytojais. Žinant, kaip sunkiai
kartais važiuoja Lietuvos biu-
rokratinis vežimas, toks įspėji-
mas yra pamatuotas.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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TADA IR DABAR
KÊSTUTIS PETRAUSKIS

Staigmenos nebuvo. Nors prem-
jeras pajuokavo, kad gal reikėtų su-
kurti intrigą ir pralaimėti balsavimą
Seime, valdančioji dauguma atsako-
mybės jam nenuėmė. Andrius Kubi-
lius trečiąjį kartą patvirtintas minis-
tru pirmininku.

Pasmerktas būti krizių premjeru.
Taip dažnai yra sakoma apie konser-
vatorių vadovą. Kai daugiau nei prieš
dešimt metų A. Kubilius pirmą kartą
buvo paskirtas ministru pirmininku,
Lietuva taip pat pergyveno krizę. To-
dėl nori nenori jo veikla yra lyginama
su pirmuoju premjeravimu. Prieš de-
šimtmetį A. Kubilius, nepaisant ir ad-
ministravimo klaidų, ir nepatyrimo,
ir chaotiško vadovavimo, įnirtingos
interesų kovos, atrodė geriau. Tai ne
vien laiko paveikti sentimentai.

Pirma, tuometinė krizė, palygin-
ti su dabartine sistemine pasauline
kapitalizmo krize, buvo vieni juokai.
Pirmą kartą tapusiam premjeru, jam
– fizikui, pakako logikos ir išminties,
kad svarbiausia – sutvarkyti viešuo-

sius finansus, ir be didesnio vargo jo
Vyriausybė tai padarė. Antra, prieš
dešimtmetį A. Kubilius turėjo kur
kas stipresnį užnugarį. Irgi valdė ko-
alicija, tačiau vyravo, nors ir susiskal-
džiusi, konservatorių partija. Ją ir
visą Seimą tvirta ranka vairavo Vy-
tautas Landsbergis, kurio autoritetu
niekas, net koalicijoje buvę centristai
ir krikščionys demokratai, nedrįso
abejoti.

Šiuo metu yra priešingai. Arūnas
Valinskas tikrai nėra autoritetas, ga-
lintis valdyti tokį margą daugpartinį
Seimą. Bet ir pats A. Kubilius nėra
toks partijos vadovas, kuris gali su-
valdyti savo partiją, kaip tai darė V.
Landsbergis. Ne partijos ar frakcijos
Seime posėdžiuose konservatoriai po-
lemizuoja su premjeru. Viešai ir per
spaudą. Polemika viešojoje erdvėje
rodo, kad tai, kas buvo leidžiama V.
Landsbergiui, A. Kubiliui – ne.

Prieš dešimtmetį A. Kubiliaus
Vyriausybė tik nubrėžė reformų
kryptis, bet esminių pertvarkų neįgy-
vendino, gal nespėjo. Šiuo metu prem-
jerui jau reikia ne tik sutvarkyti
viešuosius finansus, bet ir imtis struk-
tūrinių reformų, be kurių Lietuva
niekada neišbris iš krizės. Ką reikia
daryti, jau buvo žinoma ir prieš de-
šimtmetį: pertvarkyti vidaus reikalų
sistemą, reformuoti švietimą, sveika-
tos apsaugą. Mažinti biurokratiją,
skatinti verslą, gerinti verslumo ap-
linką.

Tačiau prasidėjus ūkio atsigavi-
mui, gavus bilietą į Europos Sąjungos
traukinį, tuometinė socialdemokratų
valdžia pamiršo bet kokias reformas.
Jas įgyvendinti trukdė ir interesų ko-
va, net tie patys konservatoriai, ne-
leidę pagerinti mokyklų, ligoninių
tinklo, gremėzdiško valstybės valdy-
mo. Prieš dešimtmetį Tarptautinis
valiutos fondas, ES ir kitos tarp-

tautinės institucijos reikalavo priva-
tizuoti valstybinius bankus. Valdžios
kišenės poreikius tenkinusi bankinė
sistema buvo nepatikima. Dabar jau
seniai privatizuoti, didžiąja dalimi
švedų rankose, bankai taip pat ima
kelti grėsmę Lietuvos ūkiui: nutrau-
kė finansavimą verslui, perveda mili-
jardus kreditinių išteklių savo moti-
niniams bankams Švedijoje.

Paradoksalu, bet būtent dėl tokio
neatsakingo švedų bankų, dar prieš
metus raginusių „vartoti ateities
lūkesčių sąskaita”, pavertusių kon-
servatyvų verslą parduotuvėmis, be-
sivaržančiomis, kuri daugiau parduos
kreditų, elgesio dabar pasigirsta ra-
ginimų vėl steigti valstybinį banką.
Tam, kad būtų bent iš dalies atkurtas
civilizuotesnis paskolų verslui teiki-
mas.

Prieš dešimtmetį nemažai įmo-
nių, vis dar glaudžiai susijusių su
Rusija, bankrutavo. Bet tai neprilygo
dabartiniams mastams. Vien šiais
metais bankrutavo beveik 500 įmo-
nių, o per kitą pusmetį jų bus dar
daugiau. Beje, šiuo metu nedarbas vis

dar dvigubai mažesnis nei prieš de-
šimtmetį. Bet greičiausia tik todėl,
kad tūkstančiai netekusiųjų darbo
susikrovė lagaminus ir geresnį gyve-
nimą stengiasi užsitikrinti Londone,
New York ar Dubline.

Taigi A. Kubiliui teks ne tik su-
valdyti viešuosius finansus, karpyti
pensijas, socialines išmokas, atlygini-
mus viešojo sektoriaus darbuotojams,
mažinti biurokratų skaičių. Nors ir
sudėtingas, bet tai pats lengviausias
darbas. Svarbesnis yra strateginis už-
davinys – paversti Lietuvą šiuolaikiš-
ka, atvira, modernios ekonomikos ša-
limi.

Ar pavyks kiek pakeistam mi-
nistrų kabinetui įgyvendinti viešojo
sektoriaus reformas? Ar pavyks pri-
traukti naujų investicijų, skatinti
XXI amžiaus technologijų industrijų
plėtrą?

Pagaliau, ar A. Kubilius pajėgs
kaip vadovas brėžti atviros, šiuolai-
kiškos Lietuvos gaires? Regint kai
kuriuos konservatorių sprendimus,
kyla daug abejonių. Taikliai apibūdi-
no Tomas Venclova: „primityvėjimas
ir provincialėjimas”.

Paradoksalu, bet konservatoriui
A. Kubiliui, po beveik dešimtmečio
socialdemokratų (kairiųjų!) valdymo,
teks išspręsti ir dar vieną esminį
klausimą, be ko Lietuvoje nebus poli-
tinės, ekonominės, socialinės darnos
– užtikrinti daugiau socialinio teisin-
gumo. Kaip rašė XVIII amžiaus dva-
sininkas, mąstytojas ir ekonomistas
Thomas R. Malthus, „bet kuriai
visuomenei didžiausią grėsmę kelia
skurdas ir per didelis turtas”.

Ar A. Kubilius sugebės? Po pa-
vasarinio blaškymosi kyla daug abe-
jonių. Ar jos bus išsklaidytos, parodys
darbai ir sprendimai.

,,Valstiečių laikraštis”

Ne dėl vertybių
nesutariama

KÊSTUTIS GIRNIUS

Lietuvos užsienio politika yra pagrįsta vertybėmis. Tai nuolat kar-
toja buvęs prezidentas Valdas Adamkus ir daugelis Lietuvos poli-
tikų. Bet kokios yra tos vertybės, ir kuo Lietuva skiriasi nuo tų ša-

lių, kurių užsienio politika esą nėra jomis grindžiama?
Vokietija ir Prancūzija sulaukia daugiausia priekaištų, bet neaišku,

kodėl jų užsienio politika laikytina „nevertybine”. Vokietija vaidina nepa-
prastai svarbų, gal net didžiausią vaidmenį, skatindama tarptautinę ben-
druomenę kovoti su globaliniu atšilimu. Ji dosniai teikia humanitarinę
pagalbą ūkiškai atsilikusioms ir vargingoms šalims. 2007-aisiais tik JAV
aukojo daugiau lėšų. Skandinavijos šalys ir Olandija aukoja gerokai di-
desnę bendro vidaus produktų dalį, bet Vokietijos dosnumas yra neabe-
jotinas. Ilgą laiką Vokietija buvo Europos Sąjungos (ES) bankininkė, dau-
giausia lėšų perversdama į ES biudžetą ir sudarydama sąlygas ES klestėti.
Vokietija atsisakė savo karinių tradicijų, vykdo nuosaikią užsienio politi-
ką, kurioje pabrėžiama susitarimo ir dialogo svarba.

Negalima neigti, kad taiki užsienio politika, humanitarinė pagalba
vargingoms šalims, įsipareigojimas aplinkos, taigi ir žmonijos apsaugai,
yra vertybės. Lietuva jas irgi pripažįsta, bet kol kas labiau žodžiais negu
darbais. Lietuvos priekaištai partneriams yra taikomi ne jų užsienio poli-
tikai apskritai, bet Rytų politikai, ypač santykiams su Rusija. Skundžia-
masi dėl solidarumo stokos, nurodant Vokietijos nutarimą kartu su Rusija
tiesti dujotiekį „Nordstream”, kuris esą didins Lietuvos energetinį atskir-
tumą ir pažeidžiamumą.

Vokietija turėjo daugiau tartis su partneriais, prieš susitardama su
Rusija, bet kitais atžvilgiais sunku ją kritikuoti. Dar 2007 m. Vokietijos
aplinkos apsaugos ministras J. Trittin laiške deputatui Audroniui Ažu-
baliui paklausė, kodėl Vokietijos gyventojai turėtų brangiau mokėti už du-
jas, kad Lietuva galėtų uždirbti pinigo iš jų transportavimo per Lietuvą.
Iš tiesų, Vokietija gali priekaištauti Lietuvai dėl solidarumo stokos ir pas-
tangų pakišti koją Vokietijos siekiui užtikrinti savo energetikos saugumą.
Tai, kad didesnis Suomijos gyventojų procentas palaiko dujotiekio tiesimą
negu jam priešinasi, turėtų paskatinti Lietuvos politikus pamąstyti.

Vokietija esą nepakankamai dėmesio skiria Rytų Europos šalims. Bet
kodėl ji turėtų tai daryti? Neabejotina, kad turtinga šalis negali užsisklęsti
savyje ir būti abejinga likusios žmonijos likimui. Bet Vokietija dosniai
teikia finansinę paramą užsienio valstybėms. Vertybiniu požiūriu parama
skurstančioms Afrikos šalims svarbesnė negu parama Ukrainai ar Gruzi-
jai, kurių gyventojams negresia badas ir visiškas skurdas.

Lietuva neturėtų kitiems drožti pamokslų apie solidarumą. Ji sulau-
kia gerokai daugiau paramos negu pati išdalija ir nerodo solidarumo savo
tautiečiams ir bendrapiliečiams. Socialinė atskirtis ir skurdo lygis Lietuvoje
gerokai didesnis negu beveik visose kitose ES šalyse, itin regresinė mo-
kesčių sistema taps dar labiau regresine, padidinus pridėtinį vertės mokestį.
Vokietija nėra abejinga saviesiems, praeitame dešimtmetyje smarkiai pa-
didino mokesčius, kad būtų galima pakelti Rytų Vokietijos gyvenimo lygį.

Lietuvai užsienio politikos vertybiškumą lemia santykiai su Rusija.
Čia taip pat ne viskas juoda ir balta. Kokios yra tos vertybės, kurias pa-
laiko Lietuva, bet neigia Vokietija ir Prancūzija? Jos nėra abejingos taikai,
nepritaria smurtui, gerbia žmogaus teises ir reikalauja, kad jos būtų ger-
biamos. Kaip ir kitos Vakarų Europos šalys, jos neneigia kiekvienos šalies
teisės nustatyti savo užsienio politiką ir nutarti, kurioms tarptautinėms
organizacijoms jos priklausys. Jos palaiko Gruzijos suverenumą ir terito-
rinį vientisumą. Vokietija ir Prancūzija nėra principingumo įkūnijimas,
bet pažeidė teritorinio vientisumo principą, pripažindamos Kosovo ne-
priklausomybę. Lietuva padarė tą patį, tad negali skųstis. Verta prisimin-
ti, kad Prancūzijos prezidento pirmininkavimo dėka pernai per penkias
dienas buvo nutrauktas Gruzijos ir Rusijos konfliktas. Tik po to preziden-
tas Adamkus nuskrido į Tbilisį ir išreikė Lietuvos solidarumą.

Lietuvos užsienio politikos nuostatos skiriasi nuo Prancūzijos bei Vo-
kietijos. Bet ne dėl vertybių. Visos trys šalys pripažįsta maždaug tas pa-
čias vertybes, nors nebūtinai sutaria dėl atskirų vertybių svarbos, joms
teikiamo svorio bendrų vertybių vertinimo skalėje. Pvz., Vokietija daugiau
reikšmės skiria gamtosaugai negu Prancūzija, skirtingai vertina bran-
duolinių jėgainių riziką, tad labiau priešinasi jų statybai.

Nesutariama ne dėl vertybių, bet dėl Rusijos keliamos grėsmės ir prie-
monių jai neutralizuoti. Lietuvos nuomone, Rusijos keliamas pavojus yra
didelis, ir tik tvirta ranka galima jį pažaboti. Rusija laikys nuolaidas pa-
taikavimu. Tai didins Maskvos apetitą, skatins Kremlių kelti naujus rei-
kalavimus bei elgtis agresyviau. Kitos šalys mano, kad Lietuva sureikš-
mina Rusiją, pervertino jos galią ir galimybes plėsti savo įtaką bei kištis į
kitų šalių politiką. Patirtis esą rodo, kad meduolis, ne lazda, yra tinka-
miausia priemonė Rusijai paveikti.

Istorija dar netarė savo žodžio, bet manau, kad Lietuva pervertina
Rusijos grėsmę ir nepakankamai įvertina JAV karinį bei ūkinį pranašu-
mą. Jei Tbilisis nebūtų pirmas puolęs, Maskva nebūtų įsiveržusi į Gruziją.

Net jei Rusija būtų pavojingesnė negu Vokietija įsivaizduoja, negalima
kaltinti Vakarų Europos neapgalvotu aplaidumu. Rusijos pavojus nepri-
lygsta tam, kurį ketvirtame praeito amžiaus dešimtmetyje sukėlė nacių
Vokietija.

Nukelta į 9 psl.

A. Kubiliui teks ne tik suvaldyti viešuosius fi-
nansus, karpyti pensijas, socialines išmokas, at-
lyginimus viešojo sektoriaus darbuotojams,
mažinti biurokratų skaičių. Nors ir sudėtingas,
bet tai pats lengviausias darbas. Svarbesnis yra
strateginis uždavinys – paversti Lietuvą šiuolai-
kiška, atvira, modernios ekonomikos šalimi.
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LEONAS NARBUTIS

Nuo pat pirmųjų Nepriklauso-
mybės atkūrimo dienų daugelis Lie-
tuvos politikų pabrėžė, kad nesvar-
bu, kokiame pasaulio kampelyje
lietuviai begyventų, jie yra nedaloma
tautos dalis. Jei taip, tai tos nedalo-
mos tautos balsas turėtų būti
išgirstas, nes, demografų nuomone,
šiandien beveik trečdalis lietuvių
tautos gyvena už jos ribų.

Jei iš tiesų užsienyje gyvenantys
tėvynainiai politikų akimis yra ne-
daloma tautos dalis, tai kas nors tu-
rėtų jiems, po pasaulį išsisklaidžiu-
siai diasporai, atstovauti Lietuvos vy-
riausybiniuose kuluaruose, o gal net
ir pačiame Seime? Atstovavimas Sei-
me – tai jau atskira tema, bet bendra-
vimas tarp užsienio lietuvių ir Lie-
tuvos yra tikrai aktuali tema, ir ne
todėl, kad kam nors yra patogu ar po-
puliaru apie tai kalbėti, bet todėl,
kad užsienio lietuviai, norėdami ne-
prarasti savo identiteto, yra itin daug
prisidėję prie Lietuvos valstybingu-
mo atkūrimo. Taip buvo spaudos
draudimo metais, taip buvo skelbiant
pirmają Lietuvos Nepriklausomybę
ir ją praradus ir po Nepriklau-somy-
bės atkūrimo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
(PLB) buvo įkurta siekiant suburti
tuo metu jau egzistuojančias kraštų
Bendruomenes ir, pasak šios idėjos
iniciatoriaus ir jos propaguotojo prel.
Mykolo Krupavičiaus, pagrindinis or-
ganizacijos tikslas buvo ,,išlaikyti lie-
tuviuose lietuvybę”. Iki Nepriklau-
somybės atkūrimo 1990 metais, lie-
tuvybės išlaikymas vyko nusistovėju-
sia tvarka, apie kurią jau buvo kalbė-
ta, o jos lietuvišką veiklą finansavo
patys organizacijos nariai.

Antrinis, pasak prel. Krupavi-
čiaus, ,,atsitiktinis tikslas”, Lietuvai

esant po sovietiniu jungu, ,,atkovoti
Lietuvai laisvę”, išlaisvinti tėvynę iš
sovietinės priespaudos. Netolima
praeitis liudija, jog užsienio lietuviai
nuo pat Nepriklausomybės praradi-
mo iki jos atkūrimo, per tuos 50 metų
aktyviai siekė savo užsibrėžto tikslo,
tam negailėjo nei jėgų, nei finansinių
išteklių, kuriuos aukojo, kad vieną
dieną Lietuva vėl galėtų įsijungti į
nepriklausomų valstybių šeimą. Ne-
mažas nuopelnas priklauso kraštų
Bendruomenėms, kurios telkė savo
narius šiam darbui.

Praėjusiame PLB seime 2006
metais buvo priimta PLB vizija, kuri
teigė: ,,Lietuviais esame mes gimę,
lietuviais norime ir būt”, o išvykusių-

KUR EINI, PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENE?

Kad ši partnerystė (tarp Lietuvos ir užsienio lietuvių
– Red.) būtų veiksminga ir turininga, partneriai turės
vienas kitą suprasti, ir, kas svarbiausia, tame bendravi-
me turės būti diplomatais iš didžiosios raidės ir savo
darbo vaisių skirti tik Lietuvai.

Pranešimas, skaitytas XIII PLB seime, vykusiame Vilniuje liepos 8–10 d.

Rimo Gedeikos nuotrauka

jų misiją apibūdino šiais žodžiais:
,,Užsienio lietuviai išlaiko ir ugdo lie-
tuvybės dvasią.” Bet vizija, gerbia-
mieji, yra tik svajonė, tik ateities re-
gėjimas, o svajoti niekas negali už-
drausti.

Bet svajonių neužtenka, šiandien
mums yra svarbu išsiaiškinti, kaip
tuos mūsų iškeltus tikslus reiks tęsti,
nes pasikeitė aplinkybės, kuriose
mums teks veikti. Kitais žodžiais ta-
riant, turime žinoti, kur slypi mūsų
egzistencinės ateities prasmė, kai
Užsienio reikalų ministerija (URM)
perims tiesioginę atsakomybę ir ben-
dravimą su užsienio lietuviais.

Šių metų pradžioje užsienio rei-
kalų ministras Vygaudas Ušackas su-
sitikimo metu su kraštų Bendruo-
menių atstovais Huettenfeld, Vokie-
tijoje, paaiškino, kad jo vadovaujama

ministerija, perimdama iš Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
prie Lietuvos Vyriausybės (TMID)
bendravimo su užsienio lietuviais at-
sakomybę, Vyriausybės posėdžiuose
atstovaus jų interesams, o Išeivijos
departamento įdirbis ir geroji prakti-
ka bus išsaugoti. Žvelgiant paviršu-
tiniškai, viskas atrodo lyg ir aišku,
nes pats siekis pasikeitimų nerodo –
TMID’as taip pat vykdė tuos pačius
tikslus: dėjo pastangas padedant
užsienio lietuviams išsaugoti identi-
tetą, stiprino jų ryšius su Lietuva –
dirbo tam, kad užsienio lietuviai iš-
laikytų ir ugdytų lietuvybės dvasią.
Bet giliau pažiūrėjus į šį artimos atei-
ties bendravimą, galima įžvelgti ir
naujas partnerystės galimybes bei są-

sajas tarp užsienyje šią funkciją ku-
ruojančių diplomatų ir kraštų Bend-
ruomenių veiksnių. Kad ši partnerys-
tė būtų veiksminga ir turininga, part-
neriai turės vienas kitą suprasti, ir,
kas svarbiausia, tame bendravime tu-
rės būti diplomatais iš didžiosios rai-
dės ir savo darbo vaisių skirti tik Lie-
tuvai. O kaip bus vertinamas jų dar-
bas? Ar juos koordinuos URM, ar to-
kia institucija kaip PLB taip pat tu-
rės galimybę išsakyti savo nuomonę
ir lūkesčius? Viena tokia galimybė
yra PLB dalyvauti šiame procese per
kuriamą Užsienio reikalų koordinaci-
nę komisiją, kurios sudėtyje yra 8 vy-
riausybės ir 8 PLB deleguoti atstovai.
Kitas klausimas, į kurį dar nėra at-
sakymo: už kokias funkcijas bus atsa-
kingas naujasis Užsienio lietuvių rei-
kalų departamentas? Kas projektų
vykdyme turės, liaudiškai tariant,
paskutinį žodį? Atsakymus į šiuos
klausimus sužinosime tik tada, kai
naujasis Departamentas pradės veik-
ti, bet dėl diplomatų įsiliejimo į šį
darbą jau dabar galima daryti išva-
das, jog jie visapusiškai dalyvaus pro-
jektų kūrime ar jų tvirtinime, nes į jų
pareigas įeis ir reikalavimas ,,dalyvau-
ti formuojant ir įgyvendinant valsty-
binę ryšių su užsienyje gyvenančiais
lietuviais politiką”. Iš tiesų, tai nor-
mali padėtis, ko ir reikėjo tikėtis, nes
pirmosios Nepriklausomybės metais
(nuo 1920 iki 1940 m.) Lietuvos ir jos
diasporos politiką taip pat kuravo ta
pati Užsienio reikalų ministerija.

Taigi, kur Tu eini, Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomene? Kokie bus mū-
sų organizacijos prioritetai? Supran-
tama, kad pilietybės klausimas vis
dar yra aktualus, bet ar tai turėtų bū-
ti tik vienintelis interesas, kuriam
naujoji PLB valdyba skirs savo jėgas?

Kadangi keisis Lietuvos valsty-
bės finansiniai asignavimai bendruo-
meninei veiklai, tikrai reikėtų pagal-
voti, kaip ir iš kur galima bus surasti
finansinį užnugarį savajai veiklai
vystyti. Solidarumo mokesčio PLB iš
Bendruomenių tikrai neužteks.

Jungtinių Amerikos Valstijų Lie-
tuvių Bendruomenė (JAV LB), yra
pati didžiausia mūsų PLB šeimoje, ji
itin veiksmingai vykdo stažuočių pro-
gramą Lietuvoje. Gal reikėtų pagal-
voti apie programos praplėtimą įjun-
giant ir kitas Bendruomenes į šią
veiklą?

Mūsų tautiečiai, gyvenantys Lie-
tuvoje, labai mažai žino apie užsienio
lietuvių gyvenimą. Lietuvos žmonės
daugiausia skaito apie lietuvių pada-
rytus nusikaltimus arba ištinkančias
juos nelaimes. Gal PLB galėtų veikti
šioje srityje tapdama informaciniu
šaltiniu Lietuvos žiniasklaidai? Geras
pavyzdys yra partnerystė su interne-
tiniu dienraščiu ,,Bernardinai” mūsų
dabartinio seimo metu.

Čia išsakytos tik kelios galimy-
bės, bet geriausia būtų naujajai PLB
valdybai pagalvoti apie darbo grupės
sudarymą (nebūtinai tik iš pačių ben-
druomenininkų), kuri galėtų giliau
pažvelgti į PLB galimybes bei priori-
tetus ir surasti atsakymus į naujus iš-
šūkius ir bendravimo realijas, einant
partnerystės keliu su Užsienio reika-
lų ministerija.

Nekyla klausimas, kad per 60 sa-
vo gyvavimo metų PLB yra ta institu-
cija, kuri geriausiai supranta užsie-
nio lietuvių lūkesčius, jų pasirinktą
gyvenimo būdą ir galimybę sujungti
juos bendram tikslui – lietuvybės iš-
laikymui tarp užsienio lietuvių.
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Pats vidurvasaris. Pagaliau su-
laukėm saulės šilumos. Per stiprų
darbymetį dauguma iš mūsų turbūt
net nepastebėjom, kiek savaičių lijo
ir kiek laiko jau šildo saulė. Susto-
kime minutę ir apsižvalgykime. Gy-
vename turbūt unikaliausioje ir gra-
žiausioje planetoje visoje Saulės sis-
temoje. Daugumai iš mūsų vasara
pralekia kaip viena diena. Nepaste-
bime nei medžių šnarėjimo, nei
paukščių čiulbesio, nei žiogelių mu-
zikos, nei vasaros nakties tylos. Vis
dėlto, yra viena šventė metuose, kuri
nori nenori priverčia sustoti ir pa-
žvelgti Motinai Gamtai tiesiai į akis.
Ta šventė vadinasi Joninės. Jau vien
išgirdus šį pavadinimą, atmintyje
pamatai mišką, laukus, ryto rasą,
laužus, paupį ir, žinoma, besisklei-
džiantį paparčio žiedą. Kiekvienam iš
mūsų ši nuostabi vasaros šventė su-
kelia skirtingus jausmus. Pažvelkime
į New York apygardos pirmininkės
Ramutės Žukaitės pasaulį, ką jai
reiškia Joninės ir kodėl jos buvo su-
rengtos Long Island apylinkėje.

– Birželio 28 dieną Long Is-
land įvyko Joninių šventė, pag-
rindinė jos organizatorė buvote
Jūs. Gal galėtumėte pasakyti,
koks buvo pagrindinis šios šven-
tės tikslas?

– Jonines, kitaip dar sakydavom
Gegužines, Long Island Lietuvių
Bendruomenė jau švenčia daugiau
nei 40 metų. Pagrindinis šventės tik-
slas yra sukviesti žmones pabūti
kartu, pabendrauti ne tik vienam su
kitu, bet ypač su gamta. Čia, Jungti-
nėse Amerikos Valstijose, mūsų lietu-
vių nėra daug, o susitikti kartais la-
bai norisi. Ypač, jei dar ant stalo ga-
ruoja šiltas lietuviškas maistas. Da-
bar dauguma žmonių gyvena mieste
ir mažai tebejaučia gamtos grožį.
Joninės yra puiki proga pabūti gam-
toje, pabendrauti su ja, pajusti jos
dvasią.

– Kodėl būtent Long Island
nusprendėte rengti šią šventę, o
ne Manhattan? Ar nemanote,
kad tuomet ir žmonių būtų atvy-
kę daugiau?

– Kasmet šį renginį organizuoja
Long Island apylinkės LB, todėl jis ir
vyksta čia. Žmonės atvažiuoja ir iš
kitų miestų bei valstijų. Buvo ir iš
New Jersey, ir iš Connecticut valsti-
jų, ir iš Brooklyn ir daugelio kitų

PAPARČIO ŽIEDAI JAU IŠSISKLEIDĖ

vietų. Pavyko suskaičiuoti, jog šven-
tėje dalyvavo apie 150 žmonių. Ma-
nau, jog tai tikrai nėra mažai. Kas-
met šis skaičius būna maždaug pana-
šus. Tai priklauso ir nuo oro, ir nuo
įvairių kitokių aplinkybių. Šiemet
Lietuvoje vyksta tūkstantmečio
šventė, tad daugelis išvykę į tėvynę.
Tie, kurie atėjo, džiaugėsi šiltu oru ir
pagaliau pasibaigusiu lietumi. Ma-
nau, tai buvo gera priežastis, kodėl
susirinko tiek daug žmonių.

– Prisimenant tikras tradici-
nes Jonines Lietuvoje, kokių
šventės papročių laikytasi šiame
renginyje?

– Kaip nekeista, šiais metais
šventėje dalyvavo net 5 Jonai, todėl
pagrindinis darbas buvo vainikų py-
nimas, kuriais vėliau apdovanojome
varduvininkus. Gaila, tačiau laužo
susikurti valstybiniame Kings Point
parke neleidžiama. Nepaisant to, visi
džiaugėmės skaniu lietuvišku mais-
tu, bendravimu ir buvimu gamtoje
šiame nuostabiame 175 akrų didumo
miške.

– O kaip paparčio žiedas, ar
ėjote jo ieškoti?

dalinti maistą, prie baro ir atlikti ki-
tokius organizacinius dalykus. Tiesa,
šiemet turėjome ir cepelinų, ne tik
dešrelių! Aš tikrai džiaugiuosi, jog tu-
rime šią nuostabią šventę, ir kad gali-
me kasmet čia visi susirinkti pabūti,
pašokti ir pasidžiaugti.

Kad ir kur jos vyko šį birželio
mėnesį, Joninių šventės jau pasibai-
gė. Tačiau vasara dar tikrai nesibai-
gia, tad dabar pats geriausias metas
keliauti į gamtą. Pažvelkite į miškus,
į medžius, jie tarsi iš tolo šaukia sug-
rįžti. Nepamirškime jų, kartais gam-
toje galima atrasti stebuklų, kurių
tikrai nepamatysi mieste. Žiogelio
griežimas tylią vasaros naktį pievoje
yra didžiulis gamtos stebuklas, kurį
aš, asmeniškai, atradau būdama aš-
tuonerių. Tad, kol dar vasara čia, lin-
kiu visiems atrasti bent po vieną
gamtos stebuklą. Tai – nepaprasta
gyvenimo dovana.

Ačiū Ramutei už pokalbį.

Iš asmeninio Ramutės Žukaitės albumo.

– Paparčio žiedo neieškojome.
Dėl ilgalaikio lietaus Joninės buvo
nukeltos į birželio 28 dieną, tokiu
metu paparčiai jau būna išsiskleidę.
Lietuvoje dar būtų galima atrasti, o
Amerikoje viskas nužydi daug anks-
čiau.

– Ar šventė turėjo ir oficialią
dalį, ar tiesiog buvo laisvas ben-
dravimas?

– Nežinau, ar tai oficiali dalis, ta-
čiau aš kartu su kunigu Alionidu
Budriumi pasveikinau dalyvius. Ku-
nigas palaimino ir pašventino šią
nuostabią šventę, o aš, prisiminda-
ma, jog Lietuva šiais metais švenčia
savo vardo tūkstantmečio jubiliejų,
padėkojau visiems susirinkusiems ir
palinkėjau, jog kiekvienas lietuvis šią
progą įprasmintų giliai savyje. Juk
vis dėlto, džiaugiamės, jog esame lie-
tuviai. Nors ir nedidelė tautelė, ta-
čiau didelė jos dvasia. Ir už tai ačiū
žmonėms, kurie šią dvasią kuria. Pa-
sibaigus sveikinimo kalbai, visi šoko-
me, klausėmės lietuviškos gyvos mu-
zikos, kurią taip gražiai grojo Vytau-
tas Čereška su armonika. Taip pat
turėjome loteriją, kurios pelnas buvo
skiriamas Lietuvių Bendruomenei.
Buvo tikrai smagus ir gražus rengi-
nys.

– Kokios jums asmeniškai
buvo įsimintiniausios šventės
akimirkos?

– Man, asmeniškai, labai patiko
lietuviška muzika, šilti mamos ga-
minti kopūstai, bet smagiausia buvo
bendrauti. Taip pat unikali proga
pabūti gamtoje, kadangi ne kasdien
tą gali pajusti, gyvendamas mieste.

– Kas gamino visus lietu-
viškus užkandžius? Ar žmonės
patys sunešė kas ką turėjo?

– Maistą ruošė šventės organiza-
toriai. Skanių, ant lauko krosnies
kepamų dešrelių kvapas viliojančiai
visus kvietė prie pietų stalo. Džiugu
tai, jog žmonės patys siūlėsi padėti
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Latvijai pagalbos rankâ tiesia G. Soros

Lietuva giriama už sumažintâ biudžetâ

Skelbiama atranka
î LVAT pirmininko pareigas

Vilnius, liepos 27 d. (BNS) –
Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas
nelaukdamas teisėsaugos vertinimo
parlamentarę Astą Baukutę sako
esant apšmeižtą.

Seimo pirmininkas Generalinėje
prokuratūroje davė parodymus iki-
teisminiame tyrime dėl galimo darb-
davio piktnaudžiavimo.

Paklaustas, ar be teisėsaugos at-
sakymo jau žinantis, jog Seimo narės
atžvilgiu mesti kaltinimai – šmeižtas,
A. Valinskas sakė, jog ,,atnešus kaž-
kokių pareiškimų net ne originalus, o
kažkokias kopijas, po to skleidžiant
gandus, aš manau, kad tai yra niekas
kitas kaip šmeižtas, siekiant sava-
naudiškų tikslų”.

Generalinės prokuratūros atsto-
vė spaudai Aurelija Juodytė patvirti-
no, jog įtarimai kol kas niekam nepa-
reikšti, numatyta daugiau liudininkų
apklausų, tačiau kokių – neatskleidė.

,,Kaip žinote, prokuratūroje buvo
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ga-
limo piktnaudžiavimo tarnybine pa-
dėtimi ir galimo neteisėto elektroni-
nės mokėjimo kortelės panaudojimo,

šiuo metu atliekami procesiniai
veiksmai, kurių tikslas – nustatyti
pareiškėjos V. Barkauskaitės pareiš-
kime išdėstytų aplinkybių ir faktų
tikrumą”, – sakė A. Juodytė.

Paklausta, ar artimiausiu metu
nebus kreiptasi į Seimą prašant pa-
naikinti Seimo narės A. Baukutės ne-
liečiamybę, atstovė spaudai atsakė,
jog ,,iki rudens Seimas atostogauja”,
paklausta, kodėl tuomet nebuvo
kreiptasi iki sesijos pabaigos praėju-
sią savaitę, leido suprasti, jog nebuvo
surinkta pakankamai duomenų, ku-
rie leistų pareikšti kaltinimus.

Tyrimas pradėtas gavus buvusios
parlamentarės padėjėjos Viktorijos
Barkauskaitės pareiškimą, esą Seimo
narė fiktyviai buvo įdarbinusi kitą
padėjėją, nemokėjo jam atlyginimo ir
pasisavino jo banko kortelę.

Parlamentarė kaltinimus vadina
šmeižtu ir įtaria, kad prie to prisidėjo
politiniai priešininkai. Tautos prisi-
kėlimo partijos narė A. Baukutė šiuo
metu priklauso nuo TPP frakcijos at-
siskyrusiai ,,Ąžuolo” frakcijai.

Seimo pirmininkas
prokurat∆roje dav∂ parodymus

Vilnius, liepos 27 d. (BNS) – Lie-
tuvoje patvirtinti dar 2 naujojo gripo
A(H1N1)v atvejai, iš viso šiuo virusu
šalyje kol kas užsikrėtė 12 žmonių.

Kaip pranešė Lietuvos AIDS
centro prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos laboratorija, vienas iš pas-
taruoju metu susirgusių asmenų su-
sijęs su kelione į užsienio šalį, o kitas
užsikrėtė Lietuvoje nuo sergančio
žmogaus.

Liepos 26 d. duomenimis, Euro-
poje užregistruota 20,500 susirgimų
A(H1N1)v gripu, iš jų 35 atvejai bai-
gėsi mirtimi. Likusioje pasaulio da-
lyje sergančiųjų naujojo tipo gripu

yra beveik 14,000 (956 mirties atve-
jai).

Kiaulių gripo pandemiją Pasaulio
sveikatos organizacija paskelbė bir-
želio 11 d., specialistams nustačius,
kad ligos protrūkis dėl savo geogra-
finio išplitimo masto pasiekė pande-
mijos statusą.

Kiaulių gripo požymiai yra tokie
patys, kaip ir būdingi kitų rūšių vi-
rusams – pakilusi temperatūra, slo-
ga, gerklės skausmas, kosulys, nuo-
vargis, raumenų skausmai. Kartais
sergant gripu gali išsivystyti sunkios
komplikacijos. Šiuo metu kuriama
vakcina nuo naujojo gripo viruso.

Lietuvoje daugèja sergançiû kiauliû gripu

Valdžia nenumuš îsidarbinimo
užsienyje kainos

Vilnius, liepos 27 d. (Bernardi-
nai.lt) – Iki šių metų pabaigos šalyje
bus įgyvendinti Europos Sąjungos
(ES) reikalavimai, draudžiantys imti
pinigus už įdarbinimą užsienyje. Ta-
čiau įsidarbinti svetur nebus pigiau:
tarpininkai ir toliau prašys ne vieno
tūkstančio litų ,,už dokumentų tvar-
kymą”. Be to, manoma, kad gali su-
aktyvėti nelegalių ir nesąžiningų tar-
pininkų veikla.

Šalyje veikiančios privačios įdar-
binimo tarnybos Vyriausybės spren-
dimą naikinti įdarbinimo užsienyje
tarpininkavimo veiklos leidimus pri-
ima gana prieštaringai. Vienoms tai
gresia bankrotu, kitos džiaugiasi, kad
pagaliau įsiliesime į ES vidaus rinką,
ir nebijo netekti pajamų.

Vyriausybė pritarė Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos pareng-
tiems Darbo kodekso pakeitimams,
pagal kuriuos įdarbinimo užsienyje
agentūros tarpininkavimo paslaugas
turės teikti nemokamai. Teigiama,
kad tai sudarys palankesnes sąlygas
ieškantiesiems darbo.

Tačiau dalis rinkos dalyvių ne-
slepia, kad veikiausiai niekas nepa-
sikeis ir dabartiniai pokyčiai tėra ES
reikalavimų įtraukimas į nacionalinę
teisę.

Priėmus šį įstatymą, įdarbinimo
tarpininkavimo paslaugas galės teikti
ne tik Lietuvos darbo birža ir juridi-

niai asmenys, įregistruoti Lietuvoje,
bet ir kiti juridiniai asmenys ar jų pa-
daliniai, įsteigti tiek Lietuvoje, tiek
ES. Įdarbinimo užsienyje paslaugas
galės teikti ir fiziniai asmenys.

Taip pat šiuo projektu siūloma
atsisakyti Lietuvos piliečių įdarbini-
mo užsienyje tarpininkavimo veiklos
licencijavimo. Taip pat numatyti, kad
už tarpininkavimo įdarbinant paslau-
gų teikimo sąlygų pažeidimą būtų
numatyta nuo 1,000 iki 3,000 litų
dydžio bauda.

Vilnius, liepos 27 d. (Bernardi-
nai.lt) – Latvija pretenduoja gauti fi-
lantropo George Soros valdomo „Ypa-
tingųjų situacijų” fondo paramą.

Fondas raginamas suteikti finan-
sinę pagalbą Rytų Europos ir Vidurinės
Azijos valstybėms, nukentėjusioms nuo
pasaulinės ekonominės krizės. „Soros
fondo” Latvijoje atstovai teigia, kad
vienu metu filantropas finansinei pa-
galbai paskyrė 100 mln. dolerių. Spren-

dimą, kurioms šalims suteikti pinigų,
priims „Atviros visuomenės institu-
tas”.

Suma, kuri bus skiriama konkre-
čiai valstybei, priklauso nuo ekonomi-
nės krizės laipsnio šalyje, gyventojų
skaičiaus ir kitų aplinkybių. Teigiama,
kad pats G. Soros atidžiai sekė padėtį
Latvijoje ir yra pasirengęs padėti šiai
šaliai.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, liepos 27 d. (ELTA) – Liepos 26-osios vakarą Vilniaus rotušės aikštė-
je buvo rodoma tarptautinė roko opera ,,Eglė – karalienė žalčių”. Tai jau tre-
čius metus įvairiose pasaulio šalyse Gedimino Zujaus ir jo ,,Scenos ir estetikos
mokyklos” vykdomo projekto su lietuvių išeivija atomazga. Prie roko operos
kūrimo prisidėjo 5 režisieriai, 9 kompozitoriai, atlikėjai iš įvairių pasaulio ša-
lių.                                                                 Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, liepos 27 d. (ELTA) –
Lietuvos Vyriausybės žingsniai maži-
nant šalies biudžetą turėtų padėti at-
kurti makroekonominę pusiausvyrą
ir sutvarkyti valstybės finansus, tei-
gia Europos Sąjungos (ES) ekono-
mikos ir pinigų reikalų komisaras
Joaquin Almunia.

J. Almunia teigiamai įvertino
antrą kartą šiemet sumažintą Lietu-
vos biudžetą. ,,Sveikinu Lietuvą priė-
mus šių metų biudžeto pataisas, ku-
riomis, prastėjant ekonominėms sąly-
goms, bus apribotas biudžeto deficito
augimas. Priemonės, kurių ėmėsi

Lietuvos Vyriausybė, taip pat besista-
bilizuojanti finansinė ir ekonominė
pasaulio padėtis turėtų sutvarkyti
valstybės finansus”, – sakė ES eko-
nomikos ir pinigų reikalų komisaras.

Seimas ketvirtadienį pritarė ant-
ram biudžeto karpymui šiais metais –
šįkart 2 mlrd. litų. Šių metų nacio-
nalinio biudžeto pajamos sumažintos
nuo 22,879 mlrd. iki 20,814 mlrd. Lt.
Biudžeto išlaidos šiemet sieks 25,635
mlrd. Lt. Be to, Seimas pritarė PVM
dydžio didinimui nuo 19 iki 21 proc.
Mokestis kils nuo rudens.

Vilnius, liepos 27 d. (Bernardi-
nai.lt) – Kandidatai, atitinkantys nu-
statytus reikalavimus ir norintys va-
dovauti Lietuvos Vyriausiajam admi-
nistraciniam teismui (LVAT), paraiš-
kas gali teikti iki rugpjūčio 14 d., pra-
nešė Nacionalinė teismų administra-
cija.

Kaip sakė prezidentės atstovas
Linas Balsys, šalies vadovė norėtų
naujos atrankos, nes esą senoji buvo
atlikta dar sausį, todėl gali būti pasi-
keitusios aplinkybės, be to, ji norėtų
skirti teisėjus pati susipažinusi su
kandidatais.

Pasak L. Balsio, D. Grybauskaitė
pasisako už teisėjų pirmininkų rota-
ciją, nes tokiu būdu bus užtikrintas
teismų veiklos veiksmingumas.

Kartu su atranka į šio teismo pir-
mininko pareigas buvo paskelbtos at-
rankos į dar į dviejų teismo pirmi-
ninkų ir 12-os teisėjų pareigas.

Anot šalies vadovės atstovo spau-
dai, prezidentės šiuo metu netenkina

ir teisėjų atrankos tvarka, nes ne vi-
sada, anot jos, yra tinkamai laikoma-
si taisyklių, o atrankos komisija ren-
kasi per retai, t. y. tik kartą per mėnesį.

Naujasis LVAT pirmininkas ne-
paskiriamas jau daugiau nei pusmetį,
nuo praėjusių metų lapkričio, kuo-
met baigėsi buvusio šio teismo vado-
vo Virgilijaus Valančiaus įgaliojimai.

Kaip yra sakiusi buvusio prezi-
dento Valdo Adamkaus patarėja tei-
sės klausimais Aušra Rauličkytė,
naujoji prezidentė galėjo spręsti, ar
rinktis iš dabartinių kandidatų, ar
skelbti naują atranką.

A. Rauličkytė yra tvirtinusi, kad
V. Adamkus savo kandidato Teisėjų
tarybai vis nepateikdavo, nes esą ša-
lies vadovas iš trijų savo kandidatūras
iškėlusiųjų ,,nematė tinkamiausio”.

Į LVAT pirmininko pareigas iki
naujosios atrankos paskelbimo pre-
tendavo LVAT teisėjai Virgilijus Va-
lančius, Artūras Drigotas ir Stasys
Gagys. 
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ELTA, BNS žinių agentūrų pranešimais)

D. Medvedev norètû, kad Rusija
bùtû suvokiama kaip stipri valstybè�

RYGA
Baltijos valstybių uostai, siekda-

mi pritraukti daugiau Rusijos užsie-
nio prekybos krovinių, turėtų pasiū-
lyti labiau abipusiai naudingas sąly-
gas, svarbūs yra ir geležinkelio mo-
kesčiai, pareiškė Rusijos transporto
ministras Igor Levitin. Jis pabrėžė,
jog Rusijos eksportuotojams atsirado
galimybė rinktis, ir Baltijos šalių uos-
tai turėtų įrodyti savo galimybes ir
siekius abipusiai naudingam bend-
radarbiavimui. 

PARYŽIUS
Prancūzijos prezidentas Nicolas

Sarkozy paliko karinę Val-de-Grace
ligoninę Paryžiuje. Stebimas gydyto-
jų, prezidentas ligoninėje praleido
vieną naktį. N. Sarkozy buvo atlikti
keli tyrimai, tačiau medikai nieko
blogo nepastebėjo ir pareiškė, kad
netrukus prezidentas  visiškai atsi-
gaus. 54 metų N. Sarkozy artimiau-
sias kelias dienas praleis ilsėdamasis.
N. Sarkozy, kuris, kaip pranešama,
pastaruoju metu laikėsi griežtos die-
tos, apalpo bebėgiodamas netoli Ver-
salio rūmų. 

TALINAS
SS 20-osios estų divizijos vete-

ranai sekmadienį rinkosi į tradicinį
sąskrydį Sinimėjės miestelyje netoli
Rusijos sienos, kuriame paminėjo čia
vykusių mūšių su tuo metu puolusia
sovietine armija 65-ąsias metines.
Pirmą kartą renginyje, be SS vetera-
nų, dalyvavo Estų legiono draugų
klubo, vienijančio estų jaunosios kar-
tos atstovus, nariai.

MASKVA
Rusija paleido įtariamą nusi-

kalstamos grupuotės vadovą, kurio
dėl įtariamo sukčiavimo ir turto prie-
vartavimo ieško Jungtinės Valstijos,
pranešė ,,Financial Times”. Semion
Mogilevič, kuris, pasak FTB, 10-aja-
me dešimtmetyje Europoje sukūrė

galingą nusikaltėlių grupuotę, 2008
m. Rusijoje buvo suimtas ir apkaltin-
tas vengimu mokėti mokesčius dide-
lėje prekybos kosmetikos priemonė-
mis bendrovėje.

***
Praėjusį šeštadienį Maskvos

priemiestyje Chimkai pasikėsinta į
garsaus kovotojo su korupcija Albert
Pčelincev (38 m.) gyvybę, praneša
newsru.com. Vietinio judėjimo „Prieš
korupciją, apgaulę ir negarbę” pirmi-
ninkui buvo šauta į veidą, bet per
stebuklą jis liko gyvas. Pernai rudenį
pamaskvėje buvo žiauriai sumuštas
žurnalistas Michail Beketov.

DELIS
Indija sekmadienį paleido savo

pirmąjį atominį povandeninį laivą, ir
tai rodo šios sparčiai besivystančios
šalies karinius laimėjimus, pranešė
pareigūnai. Šis 6,000 t povandeninis
laivas, kuris yra pirmasis iš penkių
planuojamų, turi 85 megavatų bran-
duolinį reaktorių ir po vandeniu gali
plaukti iki 44 km per val. greičiu. Jis
bus apginkluotas torpedomis ir balis-
tinėmis raketomis, juo gali plaukti 95
žmonių įgula.

WASHINGTON, DC
Mesdama iššūkį žiniasklaidai ir

Washington, bet su savo nuopelnų
valstijai sąrašu, Sarah Palin sekma-
dienį pasitraukė iš Alaska guberna-
torės pareigų, tačiau apie savo ilga-
laikius politinius planus nekalbėjo ir
atsisakė komentuoti spėliones, kad
2012 m. sieks JAV prezidento pareigų.

LAS VEGAS
Las Vegas ketverių metų ber-

niukas pašovė savo dvejų metų sese-
rį, kurios būklė po sužeidimo kritiš-
ka, pranešė šios JAV lošimų sostinės
policija. Pasak pareigūnų, berniukas
rado namie 9 milimetrų kalibro pis-
toletą, kuris iššovė vaiko rankose.
Kulka pataikė mergaitei į krūtinę.
Kaip pranešė policija, praėjusį ketvir-
tadienį įvykusios nelaimės metu vai-
kų tėvas buvo namie. Galimas daly-
kas, kad  jam bus pateiktas kaltini-
mas dėl netinkamo ginklo laikymo.

EUROPA

AZIJA

Kijevas, liepos 27 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Maskvos ir visos Rusijos
patriarchas Kiril, atvykęs į Ukrainos
sostinę, paragino išsaugoti Rusijos ir
Ukrainos tautų dvasinę vienybę.

,,Kijevas – tai mūsų bendra Jeru-
zalė, iš čia išėjo ortodoksų tikėjimas”,
– sakė patriarchas po pamaldų Kijeve
ant Volodymyr kalvos.

Patriarchas Kiril taip pat sakė,
jog ,,turime būti amžinai dėkingi Ru-
sijos Krikštytojui už jo lemtingą pasi-
rinkimą: švento ortodoksų tikėjimo,
kuris tapo neįkainojamu liaudies tur-
tu, priėmimą”.

Jis pažymėjo, kad šią savaitę mi-
nima šventojo Volodymyr atminimo
diena yra ,,didelė Rusų Ortodoksų
Bažnyčios šventė, bendra visoms jai
priklausančioms tautoms”.

Palei aplinkines gatves susirinko
daug žmonių, norinčių pasveikinti
patriarchą, vykstantį į Kijevo Pečiorų
vienuolyną, kur pirmą kartą už Rusi-
jos ribų vyks Rusijos Ortodoksų Baž-
nyčios Šventojo Sinodo posėdis.

Patriarcho atvykimo priešininkai
taip pat rengia savo renginius. Sie-
kiantieji, kad Ukrainoje būtų viena
bendra vietinė Bažnyčia, surengė pi-
ketą priešais Kijevo Borispolio oro
uostą, o Ukrainos susivienijimo
,,Laisvė” nariai susirinko Volodymyr
kalvos papėdėje.

Ten įvyko keliasdešimties nacio-
nalistinės organizacijos UNA-UNSO
ir kazokų peštynės. Peštukus išskyrė
milicijos darbuotojai.

Po pamaldų Kiril sakė tikintie-
siems, kad ketina melst drauge su
jais ,,gerovės ir klestėjimo Ukrainai,
taikos ir santarvės jos piliečiams, (...)
neišardomos Rusijos ir Ukrainos tau-
tų vienybės”.

Be to, jis pažymėjo, kad neketina
susitikti su ,,Ukrainos skaldytojiškų
organizacijų” atstovais, nors gavo ati-
tinkamų prašymų, ir ketina ,,pamąs-
tyti, kaip į šiuos prašymus atsakyti”.

Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios
Kijevo patriarchato vadovas Filaret
žinomas kaip aktyvus siūlymo įsteigti
Ukrainoje bendrą vietinę Bažnyčią
rėmėjas.

Ukrainos prezidentas Viktor Juš-
čenka taip pat pritaria siūlymui su-
junti Bažnyčias Ukrainos valstybės
teritorijoje ir įsteigti savarankišką
autokefaliją, nepriklausomą nuo Ru-
sijos Ortodoksų Bažnyčios.

Vėliau turi įvykti patriarcho Ki-
ril susitikimas su prezidentu. Vieš-
nagės išvakarėse patriarchas sakė,
kad ketina pateikti jam ,,konkrečių
klausimų”.

Dabar Ukrainoje veikia kelios
Ortodoksų bažnyčios. Mėginimai su-
vienyti jas į vieną Bažnyčią buvo ne-
sėkmingi.

Būtent Maskvos patriarchato
Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia šian-
dien turi daugiausiai parapijiečių. Jie
nesutaria su Kijevo patriarchato Uk-
rainos Ortodoksų Bažnyčia dėl to,
kam priklauso esamos šventovės. 

RUSIJA

Rusijos patriarchas Kijevâ�
vadina ,,bendra Jeruzale"

JAV

Atkelta iš 1 psl.
Rusijos prezidentas D. Medve-

dev taip pat pareiškė nepritariąs ku-
rių nors valstybių „tempimui” į
NATO.

Komentuodamas Ukrainos ir
Gruzijos norą tapti NATO narėmis jis
pareiškė: „Mes nemanome, kad tei-
singa vienas ar kitas valstybes tempti
į karines politines sąjungas be jų liau-
dies valios.”

Ukrainos atveju D. Medvedev
mano, kad tikslinga surengti referen-
dumą dėl stojimo į NATO.

„Dėl Gruzijos – tai jau pačios
Šiaurės Atlanto organizacijos klausi-
mas: kam reikalinga NATO valstybė,
kuri turi tiek problemų?” – pažymėjo
Rusijos prezidentas.

D. Medvedev kalbėjo televizijos
laidoje po neseniai vykusios JAV pre-
zidento Joe Biden kelionės į Ukrainą
ir Gruziją.

Per savo kelionę J. Biden paža-
dėjo, kad JAV jas rems, jeigu jos norės
žengti žingsnius į stoti į NATO.

Kalbėdamas apie Rusijos ir Gru-
zijos santykius D. Medvedev pažy-
mėjo, kad tarpvalstybiniu lygiu jie
nepalaikomi po „tos agresijos, kurią
įvykdė pernai Gruzijos prezidento
Michail Saakašvili režimas”.

„Tačiau mes laikomės seno ir la-
bai nuoširdaus požiūrio, istoriškai la-
bai nuoširdaus požiūrio į gruzinų
tautą, su kuria mes, kaip sakoma,
matėme ir šilta, ir šalta”, – pažymėjo
Rusijos vadovas.

Maskvos ir visos Rusijos patriarchas Kiril.                RIA Novosti/Scanpix nuotr.
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DUONOS PADALIJIMO
ŽENKLAS

Jėzus nuvyko anapus Galilėjos,
arba Tiberiados, ežero. Jį lydėjo di-
delė minia, nes žmonės matė ženklus,
kuriuos jis darė ligoniams. Jėzus už-
kopė į kalną ir ten atsisėdo kartu su
mokiniais. 

Artėjo žydų šventė Velykos. Pa-
kėlęs akis ir pamatęs, kokia daugybė
pas jį atėjusi, Jėzus paklausė Pilypą:
„Kur pirksime duonos jiems pavalgy-
dinti?” Jis klausė mėgindamas jį, nes
pats žinojo, ką darysiąs. Pilypas jam
atsakė: „Už du šimtus denarų duonos
neužteks, kad kiekvienas gautų bent
po gabalėlį.” Vienas iš mokinių, Si-
mono Petro brolis Andriejus, jam pa-
sakė: „Čia yra berniukas, kuris turi
penkis miežinės duonos kepaliukus ir
dvi žuvis. Bet ką tai reiškia tokiai
daugybei!” Jėzus tarė: „Susodinkite
žmones!” Toje vietoje buvo daug žo-
lės. Taigi jie susėdo, iš viso kokie pen-
ki tūkstančiai vyrų. Tada Jėzus pa-
ėmė duoną, sukalbėjo padėkos maldą
ir davė išdalyti visiems ten sėdin-
tiems; taip pat ir žuvų, kiek kas no-
rėjo. Kai žmonės pavalgė, jis pasakė
mokiniams: „Surinkite likusius kąs-
nelius, kad niekas nepražūtų.” Taigi
jie surinko ir iš penkių miežinės duo-
nos kepalėlių pripylė dvylika pintinių
gabaliukų, kurie buvo atlikę nuo val-
giusiųjų. Pamatę Jėzaus padarytą
ženklą, žmonės sakė: „Jis tikrai yra
tas pranašas, kuris turi ateiti į pa-
saulį.” O Jėzus, supratęs, kad jie ruo-
šiasi pasigriebti jį ir paskelbti kara-
liumi, vėl pasitraukė pats vienas į
kalną. (Jn 6, 1-15)

Stebuklingas duonos padalijimas
(tekste nėra žodžio „padauginimas”)
aprašomas visose keturiose evangeli-
jose. Beje, turime prisiminti, kad tik
Jono evangelija Jėzaus padarytus ste-
buklus apibūdina žodžiu „ženklas”
(gr. semeion). Jonui stebuklas nėra
triukšminga, kelianti susidomėjimą
ir nuostabą stebukladarystė. Tai – lyg
strėlės smaigalys, rodantis kažką ki-
tą, kitą vertę, kitaip tariant, dieviš-
kąjį Jėzaus slėpinį.

Jono pasakojimo apie duonos pa-
dalijimo ženklą savitumas pasireiškia
tuo, kad jis suteikia šiam Jėzaus gy-
venimo įvykiui ypatingą reikšmę, nes
juo remdamasis, Jonas vėliau atskleis
tai, kas jam yra Eucharistija. Jono
evangelijoje Eucharistija nėra kaž-
kas, kas tiesiogiai būtų susieta su
Paskutine vakariene, bet greičiau tai,
kas gimsta žmonių aplinkoje, jų alkio
aplinkoje.

Jėzus trokšta parūpinti duonos
šiai miniai; evangelinio teksto tęsiny-
je matysime, jog duona reikš jo as-
mens dovaną. Skirtingai nuo kitų
evangelijų, kur Jėzus, ilgai mokinęs
ir išgydęs daugybę ligonių bei moki-
nių paragintas, duoda maisto žmo-
nėms atėjus vakarui, Jono evangelija
pabrėžia, jog, žmonėms susirinkus ir
vakaro dar nesulaukus, iniciatyvos
imasi Jėzus.

Pasakojimas iškart krypsta į Jė-
zų, kaip davėją. Jo dovanojantis
veiksmas neatsiejamas nuo jo žvilgs-
nio: „Pakėlęs akis ir pamatęs, kokia
daugybė pas jį atėjusi, Jėzus paklausė

Pilypą: ‘Kur pirksime duonos jiems
pavalgydinti?’” Pasikartoja vienas iš
tų vietos prieveiksmių, kurie Jono
evangelijoje yra gana dažni ir kurie
turi taip pat gilią teologinę prasmę.
Jėzaus dovanose aptinkame slėpinį,
kuris yra pradžios slėpinys, „kur” ar-
ba „iš kur” slėpinys.

Savo esme jis yra paties Jėzaus
slėpinys. Juk jo atžvilgiu galime ir tu-
rime klausti: Iš kur yra Jėzus? Iš kur
jis ateina? Be abejo, jis yra kilęs iš
Nazareto, bet jei žmogus mato tik
tiek, tai jis iš tiesų nesuprato Jėzaus.
Pirmieji mokiniai, pradėdami tikėji-
mo kelionę, šį klausimą užduoda Jė-
zui: „Rabi (tai reiškia: „Mokytojau”),
kur gyveni?” (Jn 1, 38). Taip pat ir
Piloto didysis klausimas teisme yra
būtent tas pats: „Iš kur tu?” (Jn 19,
9). Iš kur tu ateini? Kokia yra tavo
kilmė? Čia yra didžiausia problema.
„Kur pirksime duonos jiems pavalgy-
dinti?” Kitais žodžiais tariant: „Iš
kur ateina alkstančiam ir vargstan-
čiam žmogui tai, kas gali patenkinti
jo gyvenimo alkį?” Žmogus trokšta
gyventi. Kur paimti tos „duonos”, ku-
ri sugebėtų pasotinti šį alkį?

Iš vienos pusės, prisimenamas
duonos ir gyvenimo poreikis, kuris
yra daugybės žmonių minioje. Skai-
čius „penki tūkstančiai” yra gyveni-
mo alkstančios žmonijos simbolis. Iš
kitos pusės, penki duonos kepaliukai
ir dvi žuvys yra visiškas menkniekis,
palyginti su poreikiu. Juk paėmus
penkis duonos kepaliukus ir dvi žuvis
bei juos nunešus žmonėms ir išdali-
jus, rezultatą vis dėlto gausime ne ko-
kį: visi lieka alkani.

Evangelija numato kitą kelią.
Penki duonos kepaliukai ir dvi žuvys,
užuot, nešami žmonėms, yra atneša-
mi Jėzui, ir iš Jėzaus keliauja žmonių
link. Šis kelias pasiekia tikslą: penki
duonos kepaliukai ir dvi žuvys pajė-
gia pamaitinti minią ir net lieka jų
regimas pertekliaus ženklas – dvylika
pintinių duonos gabaliukų.

Mes nesugebame patenkinti gy-
venimo, vilties, meilės alkio, kuris
yra žmogaus širdyje. Mums nepavyk-
sta, nes tai, ką mes turime, yra labai
nedaug. Tačiau, kaip sako evangelija,
jei tą truputį, kurį turime, nunešame
Viešpačiui ir po to leidžiame jį išda-
linti žmonėms, tada šis truputis tam-
pa pakankamas, ir jo netgi dar lieka.

Jono evangelijos originalumas
slypi veiksme: Jėzus yra tas, kuris
dalija duoną. Čia iš anksto nurodo-
mas šios evangelijos tikslas – Jėzus
yra „gyvenimo duona”, jis ją laužo ir
dalija. Su tuo yra susiję du svarbūs
pasakymai: „kiek kas norėjo” ir „kai
žmonės pavalgė”. Jie kalba apie Jė-
zaus pilnatvę alkstančiai žmonių mi-
niai.

Vieninteliai, kurie nevalgo, yra
mokiniai, nes jiems skirtas pertek-
liaus ženklas – atlikusieji gabaliukai.
Dvylika pintinių nurodo dvylika Jė-
zaus mokinių, Bažnyčią, gyvenančią
iš pertekliaus. Atlikę gabaliukai pa-
drąsina, kad alkis nesunaudoja duo-
tos dovanos. Bažnyčia gyvena tuo,
kas liko, nes moka laukti, būdama
tikra, kad duonos užteks visiems, kad
duona, kuri atlieka, yra sulaužyta

1. Specialistai sako, kad jei trau-
mos metu prarasite dantį, neišmes-
kite jo. Tikimybė įsodinti dantį atgal,
gali siekti 50 proc., jeigu spėsite pas
dantistą nueiti per 30 minučių po
įvykio. Pasistenkite išlikti ramūs,
kiek įmanoma. Paimkite dantį už ka-
rūnėlės ir nuplaukite šiltu vandeniu.
Nešveiskite jo. Paskambinkite odon-
tologui. Jei jis nepatars kito būdo, įs-
tatykite dantį atgal į jo vietą. Smar-
kiai įsikąskite nosinaitę ar švarų dra-
bužį 5 minutėms, kad sugrąžintu-
mėte dantį į jo vietą. Vėliau būkite įsi-
kandę nosinaitę tol, kol pasieksite
dantisto kabinetą. Jeigu negalite ne-
delsiant pakeisti danties, laikykite jį
burnoje, pripildytoje seilių. Jeigu ma-
žas vaikas neteko danties, kad ne-
prarytų jo, įdėkite dantį į plastikinį
maišelį, puodelį vandens ar stiklinę
pieno su druska.

2. Ne tik cukrus skatina ėduonies
atsiradimą, bet ir maistas, kuriame
yra rūgšties. Išgėrus apelsinų sulčių
ar suvalgius kito maisto, kuriame
gausu rūgšties, nepatariama valyti
dantų mažiausiai pusvalandį po val-
gio. Taip yra todėl, kad kai rūgšties
lygis perkopia siūlomą kiekį, su-
minkštėja dantų emalis, ir šveičiant
dantų šepetėliu, nusišveičia išorinis
jo sluoksnis. Norėdami neutralizuoti
rūgšties kiekį, valgykite maistą, ku-
riame gausu baltymų, pavyzdžiui,
sūrį ar riešutus. Bet ne vėliau nei po
20 minučių pavalgius rūgštinio mais-
to.

3. Dantų gydymas gali būti be-
skausmis. YAG lazeris pašalina ėduo-
nį ne naudojant grąžtą, bet sugedusią
danties dalį išvalo lazeriu. Lazeris tu-
ri daug pranašumų, palyginti su tra-
diciniais grąžtais. Jis nesukelia
skausmo, vadinasi, nereikalinga anes-
tezija ar anestetikai, odontologas ne-
turi laukti anestetiko poveikio, gali
nedelsdamas pradėti gydyti. Taip pat
pacientas neturi kęsti erzinančių
grąžto virpesių. Vienintelis lazerio
minusas – jis negali būti naudojamas
gydyti jau taisytiems dantims.

4. Narkotikai gali visiškai su-
naikinti dantis. Tai gali padaryti me-
tamfetaminas (taip pat žinomas kaip
„spydas”, „methas”, „ledas”), galin-
gas narkotikas, sukeliantis priklauso-
mybę. Šis narkotikas turi didelį kiekį
dopamino, kuris sukelia euforiją.
Trumpalaikis poveikis – nepaprastas
budrumas, energingumas ir didelis
apetitas. Ilgalaikis poveikis – aukštas
spaudimas ir rimti širdies sutrikimai.
Per vienerius metus narkomano dan-
tys gali tapti labai jautrūs ar netgi
visiškai iškristi. Ši būklė vadinama
„metho burna”. Ši „metho burna”
dažniausiai baigiasi visų dantų iškri-
timu ir gyvenimu nešiojant dantų
protezus. Narkotikas slopina seilių
liaukų darbą. Be seilių, kurios at-
skiedžia rūgštis ir bakterijas, dantų
emalis greitai sunyksta. Nesirū-
pinant dantų higiena, narkotiko po-
veikis dantims išlieka 12 valandų.

,,Sveikas žmogus”

Vokiečių dietologai pačių naudin-
giausių žmogaus organizmui produk-
tų sąraše į pirmąją vietą iškėlė pa-
prastą žaliąją arbatą, kuri turi daugy-
bę gydomųjų savybių, tačiau vartoti
ją reikia saikingai.

Per didelis žaliosios arbatos kie-
kis gali sukelti miego sutrikimus, šir-
dies permušimus, o polifenoliai – me-
džiagos, įeinančios į arbatos sudėtį –
kaupdamiesi organizme gali sukelti
apsinuodijimą ir sutrikdyti kepenų
funkcijas. Kad arbata turėtų gydomą-
jį poveikį, per dieną jos reikia gerti ne
mažiau nei du, tačiau ne daugiau nei
keturis puodelius (po 200–250 ml).

Svarbiausia, dėl ko moterys
mėgsta žaliąją arbatą, svorio mažini-

mas. Arbatos sudėtyje esančios veik-
liosios medžiagos pašalina iš organiz-
mo toksinus ir aktyvina medžiagų
apykaitą, o dėl to greičiau deginamos
kalorijos ir mažėja riebalinis sluoks-
nis.

Kaip teisingai užplikyti arbatą?
Arbatos lapai turi laisvai plaukioti
vandenyje, kurio temperatūra 60–90
laipsnių. Nuo užplikymo laiko prik-
lauso arbatos poveikis organizmui:
kuo ilgiau plikoma, tuo daugiau išsi-
skiria polifenolių, kurie skatina rie-
balų irimą, o kai plikoma trumpai,
arbata veikia aktyvinamai dėl dides-
nio kofeino kiekio.

,,Sveikas žmogus”

BR. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM
KUN. RYTIS

duona, tai yra jau padalinta duona
(graikų kalboje duonos „laužymui” ir
„gabalėlių dalijimui” nusakyti varto-
jamas vienas žodis).

Jono tekste, skirtingai nuo kitų
evangelijų, ne minia spontaniškai su-
renka likučius, bet mokiniai, gavę pa-
liepimą iš Jėzaus: „Surinkite likusius
kąsnelius, kad niekas nepražūtų.”
Prie vieno dalyko, kuris jau buvo iš-
sipildęs (žmonės pavalgė sočiai), yra
pridedamas dar kitas dalykas – dvyli-
ka pintinių (skaičius dvylika Biblijoje
taip pat simbolizuoja pilnatvės išsi-
pildymą). Vadinasi, svarbiausias tiks-
las, kurio siekė Jėzus per duonos pa-
dalijimo ženklą, yra ne fizinis sotu-
mas, bet dieviškasis gyvenimas, kurį
jis atėjo dovanoti. Perteklius, apsau-

gotas nuo pražūties, simbolizuoja
negendantį maistą, kurį duoda Jėzus.
Šis maistas kreipia į amžinojo gyveni-
mo šaltinį ir veda į Jėzaus atlikto
ženklo dvasinį aiškinimą.

Tad Jėzus pabrėžia, jog šis per-
teklius atskleidžia kontrastą tarp
duonos, kurią jis duoda, ir maisto,
gauto dykumoje. Taip pat žydai valgė
iki soties, keliaudami per dykumą į
Pažadėtąją žemę, tačiau mana suges-
davo, jei būdavo jos pasiliekama dau-
giau, negu reikia (žr. Iš 16, 13-21). Jė-
zaus duona, priešingai, yra skirta iš-
likimui: ar tai nesimbolizuoja Eucha-
ristijos dovanos, kuria maitinsis Baž-
nyčia iki laikų pabaigos?

Delfi.lt

MARGUMYNAI

Keturi įdomūs faktai apie dantis

Žalioji arbata: panacėja ar nuodai? 
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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

Ne dėl vertybių nesutariama

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 59

10. Vytautas Eidukevičius (? Ei-
dukaitis, žr. nr. 9) Jurgio (42 m.), tar-
nautojas iš Kauno. Suimtas 1941.06.13.
Tolimesnis likimas nežinomas (KER
VRM 5-2; 13/158 psl.).

11. Jonas Gabrusevičius, Vinco
(34 m., g. 1907), tarnautojas iš Kau-
no. Suimtas 1941.04.24; kalintas
Kaune; 1941.06.23 išvežtas į Minską;
per žudynes išlikęs; grįžo į Lietuvą;
po karo pasitraukė į Vakarus (JAV).
Gyvena Čikagoje (KER SPS. 5-1;
13/166 psl.).

12. Antanas Gedmantas, Mykolo
(41 m.), atsargos kapitonas, Šaulių
sąjungos rikiuotės skyriaus viršinin-
kas, iš Kauno. Suimtas 1941.05.17;
kalintas Kaune; išvežtas link Minsko;
grįžo į Lietuvą; mirė 1956 m. VRM
byloje yra pažyma, kurioje nurodyta,
kad jis 1941.06.26 sušaudytas netoli
Bigosovo stoties, Polocko r. (Baltgu-
dija)(KER VRM ANK 13/178 psl.).

13. Kazimieras Grušas, Antano
(29 m.; 1911–1967), ūkininkas; Tel-
šių apskr., Jucių k. Suimtas 1941.02.29;
kalintas pagal 13: ,,Iki 1945 m. liki-
mas nežinomas”. Suimtas 1945.01.22;
karinio tribunolo 1945.03.13 nuteis-
tas 10 m. lagerio; kalintas Pečiorlage
(Komija); paleistas 1954 m. Palaido-
tas Telšiuose (VRM 2-1; 5-2; 12;
13/207 psl.).

14. Kazys Janušaitis, Jono (30–35
metų), inžinierius (mama – lenkė,
brolis – generolas) (SPS KIT 12; 13/-
236 psl.).

15. Stasys Jasiunskas, Tomo (33
m.; 1907(?9)–1945), aviacijos kapito-
nas iš Kauno. Suimtas 1940 m.; ka-
lintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas į
Minską; per žudynes išlikęs; grįžo į
Lietuvą; po karo pasitraukė į Vokie-
tiją; 1945 m. ten mirė (KER 5-1; 12;
13/243 psl.).

16. Adomas Jonaitis, Kajetono
(37 m.; 1904–1941), tarnautojas iš
Mažeikių (Mažeikių apskr. komen-
dantūros sargas). Suimtas 1941.05.11;
kalintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas į
Minską; su kitais kaliniais nuvarytas
į Igumenę; per žudynes liko gyvas;
slapstėsi kartu su kitais, bet Čer-
venės milicijos vėl buvo suimtas. Į
Lietuvą negrįžo, (2–2: dingo be ži-
nios); turbūt nužudytas vėliau Balt-
gudijoje 1941.06.?, sovietinių milici-
ninkų (KER VRM 2-1,2; 12; 13/249
psl.).

17. Pranas Juška; ,,...1941 m. bu-
vo pavykę pabėgti, kai kaliniai buvo
varomi iš Minsko kalėjimo į Sovietų
Sąjungą.” Iki 1949 m. balandžio mėn.,
kol nesuėmė, partizanavo Kęstučio
apygardoje ,,Robinzono” slapyvar-
džiu (22).

18. Mykolas Kalmantas (iki 1928
m. – Kalmantavičius; bajoras)
(1895–1976), pulkininkas. 1923–25
m. Šaulių skautų tunto organizato-
rius ir vadas; 1925–27 m. – vyriausias
skautininkas; 1926–1935 m. Šaulių
sąjungos viršininkas; Ginklavimo
valdybos viršininko pavaduotojas;
nuo 1938 m. – bendrojo skyriaus vir-
šininkas; Vyties kryžiaus su kardais
(už drąsą Klaipėdos sukilime), LDK
Gedimino 3 laipsnio ordino, ,,Šaulių
žvaigždės”, suomių kryžiaus ,,Ansio-
risti” kavalierius. Per okupaciją
1940.07.10 išleistas į atsargą, gyveno
savo ūkyje Beržų kaime. 1941.05.16
suimtas prie namų; apkaltintas pagal
58-4,10 str.; kalinamas Kauno Sau-
gumo rūsiuose, vėliau – KSDK. Pagal

16, iš kalėjimo išlaisvintas sukilėlių.
Pagal 11, išliko po Igumenės žudynių.
Iki Laikinosios vyriausybės likvidavi-
mo, 1941 m. rugpjūčio, darbavosi Lie-
tuvos kariuomenės ginklavimo sky-
riuje; po to, iki 1943 m. Kauno m. ir
apskr. pensijų sk. v-kas. 1944 m. pasi-
traukęs į Vakarus, įkūrė Lietuvos
Šaulių sąjungą tremtyje; dalyvavo
skautų veikloje. 1976 m. mirė ir pa-
laidotas JAV (11; 16).

19. Vaclovas Kaušas, Motiejaus
(34 m.; g. 1907), iš Kauno. Suimtas;
kalintas Kauno Sunkiųjų Darbų ka-
lėjime; 1941.06.23 išvežtas į Minską;
per žudynes liko gyvas. Tolimesnis li-
kimas nežinomas (KER VRM 12;
13/289 psl.).

20. Ignas Končius (55 m.;
1886–1975), profesorius, fizikas iš
Kauno. Suimtas 1941.05.22; kalintas
Kauno SDK; per žudynes išliko
gyvas; grįžo į Lietuvą; vėliau pasi-
traukė į Vakarus (JAV) (KER SPS 1;
2-1,2; 3; 5-1; 13/315 psl.).

21. Noe Kromirs, karaimas. Dau-
giau duomenų nėra (5-2).

22. Jonas Kuodys, geležinkelie-
tis, iš Vilniaus. Mobilizuotas 1941 m.
birželyje vežti kalinius į Minską; kar-
tu su kitais lydėjusiais ešeloną gele-
žinkeliečiais suimtas; per masines
NKVD žudynes Igumenėje liko gy-
vas; grįžo į Vilnių; čia vokiečių suim-
tas ir išvežtas darbams į Vokietiją.
Grįžo į Lietuvą. Mirė 1983 m. (KIT
13/343 psl.).

23. Povilas Lašas (62 m.; 1878–?),
Valstybės saugumo policijos valdi-
ninkas; iš Kauno. Suimtas 1940.06.20;
kalintas Kauno SDK; 1940.07.22 iš-
vežtas į Maskvos kalėjimą; 1941.04.12
grąžintas į KSDK, 1941.06.23 išvež-
tas į Minską. 1941.06.27 masinių žu-
dynių metu liko gyvas; grįžo į Lie-
tuvą. Tolimesnis likimas nežinomas
(KER 12; 13/355,356 psl.).

24. Stepas Leonas, Jono (20 m.;
g. 1921), tarnautojas (pagal 13), Uni-
versiteto IV k. studentas (pagal 10).
Suimtas 1941.02.01; kalintas Lietu-
voje (? Vilniuje); su kitais kaliniais iš
Vilniaus per Maladečiną buvo varo-
mas už Minsko; per sušaudymą prie
Igumenės išliko; grįžo į Lietuvą kartu
su Leonu Čerškumi, Leonu Š. ir dar
vienu, kuris prisijungė vėliau (pagal
13: ,,Kilus karui iš kalėjimo pabėgo”).
Tolimesnis likimas nežinomas (KER
SPS VRM 10; 12; 13/366 psl.).

25. *Steponas Limantas (g. 1915?),
vairuotojas iš Kauno. 1941 m. platino
proklamacijas prieš okupantus;
1941.05.01 buvo areštuotas; 3 sav.
tardomas; po to perkėlė į KSDK; ka-
rui prasidėjus išvežtas link Minsko;
per žudynes išliko; grįžo į Lietuvą.
Gyvena Panevėžyje (8-2; 9; 14).

26. Vincas Marunas (1900–1983),
buvęs savanoris, vargonininkas iš Za-
pyškio. Suimtas 1940 m. Zapyškyje;
kalintas KSDK; per sušaudymą iš-
likęs; grįžo į Lietuvą. Palaidotas Viša-
kio Rūdoje (1: ,,Vincukas M.”; 5-1).

27. Antanas Petraitis (45 m.;
1896–1955), kunigas, Eržvilko kle-
bonas. Suimtas 1941.06.06; kalintas
ir kankintas KSDK; 1941.06.23 išvež-
tas link Minsko;  per 1941.06.26 ma-
sines žudynes liko gyvas; grįžo į
Lietuvą; vėliau pasitraukė į Vakarus
(JAV); palaidotas Čikagoje (KER KIT
1; 5-1; 13/494 psl.).

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.             
Kartais daromos užuominos, kad

Vakarų Europos šalims svarbiau pre-
kyba ir pelnas negu principai. Bet
Lietuva neskelbia ūkio boikoto Ru-
sijai, neatsisako su ja prekiauti. Vei-
kiau ji reikalauja, kad ES šalys pri-
verstų Rusijos bendroves toliau par-

davinėti Lietuvai dujas, naftą ir elek-
trą bei tiestų dujotiekį per Lietuvą.

Lietuva turi teisę kritikuoti kitų
ES šalių užsienio politiką, bet turėtų
liautis kalbėjusi apie vertybes. Juk
ginčijamasi ne dėl vertybių, bet dėl
Rusijos keliamos grėsmės ir Lietuvos
interesų supratimo.               Delfi.lt

Atkelta iš 2 psl.             
Pasitaiko, kad nelaimės atveju pa-

cientas negali kalbėti ir negali pasa-
kyti gydytojams, ko jis nori. Prieš ke-
letą metų matėme Terri Schiavo trage-
diją. 15 metų jos šeima ginčijosi su jos
vyru dėl šios moters gydymo. Jeigu ji
būtų turėjusi ,,Healthcare Power of
Attorney” dokumentą, būtų buvę ma-
žiau ginčų, ir gydytojams būtų daug
aiškiau, kaip elgtis tokiais atvejais. 

Patariu visiems pacientams, nes-
varbu, ar jie jauni, ar vyresni, turėti
,,Healthcare Power of Attorney”. Tai
yra dokumentas, kuriame žmogus
nurodo šeimos narį, kuris nelaimės
atveju to paciento vardu galėtų
spręsti gydymo eigą. Jame pacientas
taip pat gali surašyti, kokie yra jo no-
rai gyvenimo gale,  ar sunkiai sergan-
tis pacientas nori, kad jam palaikytų

Kaip bendradarbiauti... 
gyvybę kvėpavimo aparatais ir dary-
tų CPR, arba galbūt nori natūraliai
mirti. Svarbiausia, reikia tą doku-
mentą pasirašyti iš anksto, kol žmo-
gus yra pilno proto. Taip vėliau bus
mažiau nesusipratimų ligoninėje
tarp gydytojų ir šeimos narių, ir jūsų
norai bus išpildyti. 

Tad neišsigąskite, jeigu jūsų gy-
dytojas kito apilankymo pas jį metu
jums pasiūlys pasirašyti ,,Healthcare
Power of Attorney” dokumentą. Tai
nereiškia, kad greitai mirsite, gydy-
tojas nori jums padėti iš anksto pa-
siruošti susigrumti su galimomis
problemomis ateityje.

Tikiuosi, kad išmoksite, kaip pa-
gerinti savo bendradarbiavimą su gy-
dytoju. Svarbu, kad gydytojas ir pa-
cientas kartu dirbtų, tada pacientas
greičiau pasveiks!

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
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Cicero lietuvių 
susibūrimas 

EDVARDAS ŠULAITIS

Liepos 19 d. rytą po šv. Mišių Šv.
Antano bažnyčioje į parapijos buvu-
sios mokyklos pastate lietuviams
skir tą kambarį susirinkę mūsų tau-
tiečiai išklausė porą įdomių kalbėto-
jų.

Pirmasis pasisakė šv. Mišias at -
našavęs Cicero lietuvių dvasios vadas
kun. dr. Kęstutis Trimakas, kuriam
tą rytą nereikėjo dalyvauti pamaldose
Marquette Park lietuvių bažnyčioje.

Dvasninkas papasakojo įdomų
nu  tikimą, matytą birželio 27 d.
(šešta die nio) vakare Švč. Mergelės
Ma rijos Gimimo bažnyčioje, Mar que -
tte Park. Tą vakarą šventovė buvo
pilna daugiausia filipiniečių kilmės
tikinčiųjų, nes čia lankėsi iš Filipinų
atvykęs pa saulietis Carmelo Cortez.

Pradžioje buvo sukalbėtas roži-
nis, o po to atnašauta šv. Mišių auka,
kurioje dalyvavo kun. K. Trimakas,
kun. klebonas Anthony Markus ir
dia ko nas Vytautas Paškauskas.

Svečias iš Filipinų pakvietė tris
dvasininkus, kuriems padavė po plas -
t ma sinį buteliuką geriamojo vandens
ir paprašė atkimšti bei paragauti.
Vanduo skoniu ir išvaizda nesi skyrė
nuo ge ria  mo vandens. Tada filipinie -
tis išpylė iš tų trijų buteliukų vandenį
į stiklinį permatomą dubenį ir pa p -
rašė į jį įmerkti savo turimus rožan -
čius. Tai pa  da rius, vanduo ėmė pu -
toti, pa si darė lyg mui  linas. Fili pi nie -

tis pa p ra šė ro žan čius i š imti ir pa uos -
tyti. Iš ėmus juos iš van dens, ro žan  -
čiai kvepėjo švel  niu rožių kva  pu. Kve -
pėjo ne tik rožan čiai, bet ir ran kos.
Dar bent porą dienų jau tėsi rožių
kvapas, nors ran kos kasdien bu vo
plauna mos. Ro žančius, nors ir visiš -
kai sau sas, ir da bar tebe kvepia malo-
niu ro žių žiedų kvapu.

Svečias nesididžiavo šiuo, galima
sakyti, stebuklu. Jis nepriskyrė sau
ga lios valdyti įvykius, tik paaiškino,
jog ne jis valdo įvykius, ir tvirtino,
kad prieš 18 metų (1991-siais) jam
pa sirodė Švč. Mergelė Marija, kuri
pa  keitė visą jo gyvenimą. Ji ragino
žmonėms skelbti, jog Jėzus Kristus
yra Eucharistijoje, kad žmonės mels -
tųsi už kunigus, o ji pati pasivadino
Eucharistijos ir Malonės Motina.

Beje, Carmelo Cortez yra Fi li pi -
nų vyskupijos liturginės komisijos
na rys ir plačiai važinėja po visą Ame -
riką bei daro savotiškus stebuklus.

Įspūdžiai iš Lietuvos

Susiėjime po kun. dr. K. Trimako
kalbėjo neseniai iš Lietuvos grįžusi
Bi rutė Zalatorienė, kuri tėvynėje
svečiavosi nuo gegužės mėnesio pra -
džios. Ji turėjo daug ką papasa koti,
nes patyrė nemažai įspūdžių. Ste bėjo
ne tik prezidentinius rinkimus, bet ir
rinkimus į Europos Parlamentą, JAV
ambasadorių Lietuvoje pasikeitimą
(dabar šią poziciją perėmė moteris).
Birutė matė ir visą Dainų šventę,
kuri prasidėjo liepos 1-ąją ir baigėsi
liepos 6 d., kai vyko pagrindinė dalis
– Dainų šventės programa Vingio
parke. Gerai, kad šios šventės nesu -
gadino lietus – jis prasidėjo vėliau.

B. Zalatorienė papasakojo nema -
žai įdomių dalykų, kuriuos visus šioje
trumpoje žinutėje sunku ir suminėti.
Ji parvežė lietuviškų saldainių, ir
kiek vienas lankytojas jų paragavo.
Min daugas Bielskus susirinkusius
palepino lietuvišku raguoliu.

Susibūrime lankėsi ir Lietuvoje
il gesnį laiką buvusi visuomenės vei -
kėja Marija Remienė, kuri žadėjo pa -
kalbėti kitą kartą. Ji atsinešė didžiu -
lio leidinio, pa va dinto ,,‘Draugui’ –
100. Už tikė jimą ir lietuvybę” keletą
eg zempliorių, ir tautiečiai galėjo jį
bent trumpai peržiūrėti ir juo pasigė -
rėti.

Taip pat susirinkimo metu buvo
pasidžiaugta dideliu tautiečių būriu,
kuris atėjo prie lietuviško koplytstul-
pio sugiedoti Lietuvos himno.  

K. Trimakas kalba lietuvių susibūrime
Cicero.                E. Šulaičio nuotr.

Vidos Krištolaitytės 
paroda ,,Atlanto ciklas”

IRENA FELDMANAITÈ 
Bernardinai.lt

Įveikusi piktą ir sunkią ligą, Vida
Krištolaitytė atidaro septynioliktąją
asmeninę parodą Lietuvoje. New
York abstraktaus ekspresionizmo ats -
tovė, kūryba artima lietuvių avangar -
distams-arsininkams, šį kartą rodo
pa veikslus, nutapytus Atlanto pa -
kran tėje.

Kennebunk (Maine valstija) – vie    -
ta, į kurią kas kart sugrįžtama...
Grįžtama daili nin kės kaip į sielai ar -
timą vietą, kaip at mintyje į iš gy ventų
vidinių lūžių ir praeities atgarsių
pasaulį. Meni nin kei tai an t ra vieta po
Lietuvos, kurioje ten gera būti... no -
risi būti.

Atlanto vandenyno pakrantė.
Potvyniai ir atoslūgiai. Potvyniai ir
atoslūgiai. Keturis kartus per parą.

Dangus, vanduo ir uola. Didžiulis
plokščias akmuo. Galintis būti at -
mintyje tėvo kapu. Galintis būti gam-
tos altoriumi. Galintis būti akmens,
įšildyto saulės, jaukiu dailininkės
glėbiu.

Bet dažniausiai jis tampa mol-
bertu. Dailininkė pasitiesia drobę ant
jo ir tapo. Aplink siaučia bangos, kar-
tais jos apipurškia drobę.

Žaibiškai besikeičiančią akmens
ir vandens stichiją tapytoja skuba
užfiksuoti drobėje. Įgimtas originalus
spalvos pajautimas ir gerai įvaldyta
abstraktaus ekspresionizmo stilistika
jai padeda paveiksle greitai perteikti
koncentruotą vandens ir akmens jė -
gos išraišką, jų galingą susiliejimą.

Grėsminga dangaus ir vandens
neaprėpiamybė. Išnyksta vandens ir

dangaus horizonto ribos. Uola ir van-
denynas tampa vienu nedalomu ban-
guojančiu kūnu. Šešias valandas
siautėjanti stichija pradeda rimti.
Giedrėja. Vanduo traukiasi. Ryškėja
uolos didybė. Saulės apšviestas sužėri
gelsvas pakrantės smėlis. Iš vandens
išnyra mažesni akmenys lyg įmintos
pėdos vandens gilumoje.

Į Atlanto pakrantę sugrįžta sau -
lėto pavakario ramybė.

Parodoje autorė rodo tik mažą
dalelę darbų, nutapytų Kennebunk.

Darbai atspindi autorės neramų
būdą, suformuotą dramatiškos emi-
grantės dalios dar vaikystėje. Namų
netektis, bolševikų nukankinto tėvo
mirtis, ilgesys išblaškytų karo audro-
je artimųjų lydi atmintyje bet kurioje 
geografinėje platumoje. Menininkė
gyvena dabar ir praeityje.

Dabarties klaidos ir praeities
praradimai tapybos darbus ženklina
dramatiška emocija, nerimu, įtampa.
Iš reikšti menininkės vidinę būseną
mėgstamu peizažo žanru padeda ryš -
kių, gyvų spalvų kontrastų kompozi-
cija ir dinamiškas tapybos po tėpis
paveiksle, skleidžiantis stiprią vidinę
energiją. Parodoje yra drobių, kur
ver žlus potėpis aprimsta, vyrauja
šviesios, ramios, impresionistinės
spal  vos. Parodoje rodomi kūriniai,
autorės tapyti natūroje spontaniškai
ir nevaržomai profesionalia abstrak-
taus meno tapybos kalba.

V. Krištolaitytės parodos „At -
lanto ciklas” atidarymas ,,Lietuvos
Aido” galerijoje,  Že mai ti jos g. 11, Vil -
niuje, įvyko liepos 24 dieną. Vilniečiai
ir miesti svečiai ją galės aplankyti iki
rugpjū čio 7 dienos. 

Vida Krištolaitytė.                                                   Bernardinai.lt nuotr.

Keletas akimirkų iš Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio renginių Lietuvoje. Kairėje vaikų choras ,,Vyturys” (vadovas Darius Polikaitis) kartu su kitais
choristais koncertavo Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje, dešinėje – chorų dirigentai eisenoje į Vingio parką.                                                                  

Dainos Čyvienės nuotraukos
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A † A
MEČYS (MICHAEL) 

KAVOLIUS
Mirė 2009 m. liepos 26 d., sulaukęs 85 metų.
Gyveno Willow Springs, IL.
Gimė Tauragėje.
Nuliūdę liko: žmona Valerie; duktė Rita su vyru Chester Kybar-

tas, anūkai Paul su žmona Lisa, proanūkė Ana Marie; Todd; Lea su
vyru Steven; duktė Kristina su vyru Donald Welchko, anūkai Eric,
Michael, Elisabeth ir kiti giminės Lietuvoje.

Velionis bus pašarvotas trečiadienį, liepos 29 d. nuo 3 v. p. p. iki
9  v. v. Lack & Sons laidojimo namuose, 9236 S. Roberts Rd., Hickory
Hills, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, liepos 30 d. Iš laidojimo namų 10
val. ryto velionis bus atlydėtas į Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčią, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po
Mišių a. a. Mečys bus palaidotas Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Šią vasarą ypač daug JAV išeivi-
jos lietuvių lankėsi Lietuvoje, nes ten
vyko įvairiausių renginių. Turbūt
dauguma jų jau grįžo atgal ir dalijasi
patirtais įspūdžiais. Tačiau nei vasa-

ra, nei turistinis sezonas dar nepasi-
baigė. Dar gali atsirasti norinčiųjų
aplankyti kai kurias turistų mėgia-
mas vietoves Amerikoje. ,,AARP Bul-
letin” liepos-rugpjūčio mėn. laidoje
paskelbė kiekvienos JAV valstijos
labiausiai lankomų vietovių sąrašą.
Jis gali būti įdomus ir mūsų skaityto-
jams. Visi tikriniai daiktavardžiai ir
vietovių pavadinimai yra pateikiami
anglų kalba, kad skaitytojams nerei-
kėtų vargti ir bandyti atspėti, apie ką
rašoma. Šalia kiekvienos vietovės pa-
žymėtas metinis lankytojų skaičius,
bet jis gali būti tik apytikris.

Alabama: US Space & Rocket
Center, Huntsville, 509,000. Alaska:
Klondike Gold Rush National His-
torical Park, Skagway, 935,940. Ari-
zona: Grand Canyon National Park,
4,425,314. Arkansas: Hot Springs
National Park, 1,238,147. California:
Disneyland Park, Anaheim, 14,721,000.
Colorado: Rocky Mountain National
Park, 2,757,390. Connecticut: Ham-
monasset Beach State Park,
1,900,000. Delaware: Delaware Seas-
hore State Park, 1,200,000. Florida:
Disney World’s Magic Kingdom, Lake
Buena Vista, 17,063,000. Georgia:
Stone Mountain Park, Atlanta,
4,000,000. Hawaii: Waikiki Beach,
Oahu, 3,670,000. Idaho: Silverwood
Theme Park, Athol, 558,000. Illinois:
Navy Pier, Chicago, 8,600,000. In-
diana: Indiana Dunes National Lake-
shore, Lake Michigan, 1,833,596.
Iowa: Amana Colonies, 800,000. Kan-
sas: Flint Hills Tall Grass Prairie,
250,000. Kentucky: Land Between
the Lakes National Recreation Area,
1,259,773. Louisiana: French Quar-
ter, New Orleans, 5,000,000. Maine:
L.L. Bean Flagship Store, Freeport,

3,500,000. Maryland: Assateague Is-
land National Seashore, 2,011,438.
Massachusetts: Faneuil Hall Market-
place, Boston, 20,000,000. Michigan:
The Henry Ford Museum Complex,
Dearborn, 1,500,000. Minnesota:
Mall of America, Bloomington,
40,000,000. 

Mississippi: Natchez Trace Par-
kway, 4,200,000. Missouri: Jefferson
National Expansion Memorial, St.
Louis, 1,954,810. Montana: Yellow-
stone National Park, Montana įvažia-
vimai, 2,000,000. Nebraska: Henry
Doorly Zoo, Omaha, 1,388,014. Neva-
da: Las Vegas Strip, 30,000,000. New
Hampshire: White Mountain Natio-
nal Forest, 5,000,000. New Jersey:
Atlantic City Boardwalk, 4,000,000.
New Mexico: Albuquerque Biological
Park, 1,123,000. New York: Times
Square, Manhattan, 37,600,000. North
Carolina: Blue Ridge Parkway,
10,943,831. North Dakota: Theodore
Roosevelt National Park, 516,804.
Ohio: Cedar Point Amusement Park,
Sandusky, 3,200,000. Oklahoma: Ok-
lahoma City National Memorial,
500,000. Oregon: Crater Lake Natio-
nal Park, 415,686. Pennsylvania: In-
dependence National Historic Park,
4,076,638. Rhode Island: Roger Wil-

liams Park Zoo, Providence, 505,409.
South Carolina: Broadway at the
Beach, Myrtle Beach, 14,000,000.
South Dakota, Mount Rushmore,
1,789,328. Tennessee: Great Smoky
Mountain National Park, 6,940,000.
Texas: River Walk, San Antonio,
5,100,000. Utah: Temple Square, Salt
Lake City, 5,000,000. Vermont: Ben &
Jerry’s Factory, Waterbury, 293,000.
Virginia: Blue Ridge Parkway,
5,365,474. Washington: Pike Place
Market, Seattle, 10,000,000. West
Virginia: New River Gorge National
River, 1,212,854. Wisconsin: Devil’s
Lake State Park, 1,300,000. Wyo-
ming: Yellowstone National Park,
3,066,579. Įdomu, kad trys turistų
daugiausiai lankomos vietovės yra
Bloomington, New York ir Las Vegas.
Pirmasis yra vartotojų ,,meka” – di-
džiulis apsipirkimo centras prie Min-
neapolis miesto. Antrasis yra Man-
hattan žmonių ,,skruzdėlynas” prie
Times aikštės. Trečiasis yra azartą
mėgstančių rojus pačiame Las Vegas
centre. Šie prekybos centrai lyg ir
prieštarauja turistinių vietovių įvaiz-
džiui, bet taip jau yra. Keleto valstijų

populiariausios vietovės yra per jas
nutiesti keliai. Prie kelių, be abejo,
yra įdomių bei lankytinų vietų, bet,
spėju, kad į pateikiamus skaičius
pateko ir tais keliais automobiliu
važiuojantys žmonės. Kiekviena val-

stija nori savo patrauklumą kaip nors
pabrėžti, o apsilankiusiųjų skaičių
pagražinti. 

Keletoje valstijų populiariausios
vietos yra kokios nors prekės gamini-
mo vieta, pvz., valgomųjų ledų ga-
mykla Vermont, drabužių gamykla

Maine. Keletoje valstijų didžiausio
turistų dėmesio susilaukia pramogi-
niai parkai, specialiai sukurti turis-
tus privilioti. Tai Disney parkai Flo-
rida bei California ir Cedar Point pra-
moginis parkas Ohio valstijoje. Kele-

toje valstijų turistų dėmesio
centre yra istorinės vietovės,
pvz., Alaska, Iowa, Missouri,
Oklahoma, Pennsylvania ir
kt. Užtektinai dėmesio susi-
laukia gamtos grožybės, su-
traukiančios daugiausia lan-
kytojų šiose valstijose: Ari-
zona, Colorado, Hawaii, In-
diana, Kentucky, Maryland,
Montana, New Hampshire,
Oregon, Tennessee, West Vir-
ginia, Wisconsin ir Wyoming.
Įdomu, kad dvi valstijos dali-
jasi Yellowstone parko popu-
liarumu. Į parką įvažiuoti ga-
lima iš dviejų valstijų: Mon-
tana ir Wyoming. Abi kartu su-
dėjus susidaro daugiau nei pen-
ki milijonai turistų kasmet.

Nors man yra tekę būti
visose valstijose, iš suminėtų
turistinių objektų esu aplan-
kęs tik 23 vietoves. Be abejo,
tame atsispindi mano nusitei-

kimas, kad atgaivos ir gamtos grožio
ieškant, kartais reikia vengti sekti
turistų miniomis ir kamšatyje ką
nors vertingo pamatyti ar išgyventi.
O skaitytojams linkiu džiugios vasa-
ros ir gaivaus, vaivorykščių spalvo-
mis pasipuošusio rudenėlio!

River Walk, San Antonio.

Roger Williams Park Zoo, Providence.

Pike Place Market, Seattle. Indiana Dunes National Lakeshore, Lake Michigan.



�Šalia lietuviškojo vaikų darželio
„Spindulėlis” atidarome anglišką „Pre -
school” grupę. Užsiėmimai su vaikais
vyks nuo 8 val. r.  iki 12 val. p.p.  Akty -
vių parapijiečių vaikams, lankantiems
mūsų darželį, už mokslą taikoma  20
proc. nuolaida. Mūsų adresas: 9000 S.
Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453, tel:
708-422-1433. 

�Čikagos arkivyskupijos Pietva -
karių pavyskupio vyskupas Gustavo
Gar cia-Siller švenčia tarnystės baž -
ny čiai 25-metį. Ta proga St. Barbara
Parish bažnyčioje, 2859 S. Throop,
Chi cago, IL 60608, rugpjūčio 1 d. 6:15
val. v. bus aukoja mos šv. Mišios. Dau -
giau informacijos tel.: 773-523-1402.

�Rugsėjo 13 d., sekmadienį, Mor-
ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lie -
tuvių opera pristatys premjerą – Jo -
hann Strauss operetę ,,Šikšnospar-
nis”. Pradžia 3 val. p. p. Bilietus ga -
lite nusipirkti ,,Atlantic Exp.” (šalia
,,Sek lyčios”); tel.: 773-434-7919 (Ri -
mas), krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” ir
sek madieniais prieš ir po 11 val. r. šv.
Mišių Pal. J. Matulaičio misijos vesti -
biulyje. Tel. pasiteira vi mui: 773-501-
6573. Anksčiau įsigyti bilietai galioja.

�Atveskite savo vaikučius į Pi -
pirų ratelį Pasaulio lietuvių centre,
Le mont!  Rudens semestras prasi de -
da 2009 m. rugsėjo 14 d.  Kvie čiame
vaikus nuo 18 mėn. iki 4 metų. Vaikai
ra telį  gali lankyti pirmadieniais, ant -
radieniais, trečiadieniais, ar ba 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. Vi -
sais klausimais kreipkitės į Ingridą
Naudžiūtę-Sherpitis tel.: 312-621-
4824. Re gis tracija vyks iki rugsėjo
mėn. pabaigos.

�Rugsėjo 18 d., penktadienį:
Jau nimo centro Čiurlionio galerijoje
įvyks renginys, skirtas PLB Litua -
nistikos katedros University of Illi -
nois at Chicago 25-erių metų sukak -
čiai paminėti, ir parodos atidarymas.
Pradžia 7:30 val. v.
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Visi Šiaurės Amerikos chorų ar dainos vienetų vadovai ir
atstovai kviečiami į  

IX Dainų šventės  „Daina aš gyvenu!”, 
vyksiančios 

Toronte 2010 metais, paruošiamąjį seminarą 
Dainavos stovyklavietėje (Manchester, MI, JAV)

rugpjūčio 20–23 dienomis. 

Seminaro vadovė Rita Klio rienė, ,,Exultate” choro vedėja iš Cle veland,
Ohio. 2008 m. R. Kliorienei buvo įteikta ,,Aukso pauk š tė”. 

Seminare bus pristatytas šventės repertuaras, pradėti pasiruošimo darbai.
Dalyvaus Frank Bian chi, Cleveland Or chestra Youth Chorus direktorius. 

Seminarui registruotis galima jau dabar tinklalapyje www.dainusvente.
org arba rašant Ritai Kliorienei el. paštu Rita@Exultate.us.  

,,Draugo” 100-mečio paroda Lietuvoje

2009 m. spalio 14 d. (trečiadienis) 12:40 val. p.p. Lietuvos Respublikos
Kanceliarijos rūmų 2 aukšto fojė (Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius) atidaro-
ma ,,Draugo sukakčiai skirta paroda. 

Paroda Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose bus rodoma nuo 2009
m. spalio 14 d. iki lapkričio 4 d. Vėliau ji bus per kelta į Seimo rūmus.

Norint parodą nuvežti į Lietuvą, ją reikia pritaikyti Lie tuvos žiūrovui,
išleisti parodos katalogą ir apmokėti persiuntimo išlaidas. Tam reikalingos
lėšos, kurių trūksta. 

Draugo fondas ir Čiurlionio galerija krei piasi į Jus, gerbiami skaitytojai.
Bū tume dėkingi, jei ištiestumėte pagalbos ranką ir finansiškai paremtumėte
šį projektą. Aukotojų pavardės bus įrašytos kataloge.

Čekius siųsti adresu: Draugo fondui su nuoroda ,,Šimtmečio paroda”,
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba ,,Šimtmečio paroda”, Čiurlionio
galerija, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Iš anksto dėkojame už
pagalbą.

Vyskupas Gustavo Gar cia-Siller 

Knyga ,,‘Draugas’ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę”
jau atkeliavo į ,,Draugą”. 

Užsisakę ir sumokėję už knygą ją
gali atsiimti ,,Draugo” administracijoje
darbo valandomis nuo 9:30 val. r. iki
4:30 val. p.p. 

Knygas iki šiol užsisa kiusieji,
pageidaujantys, kad knyga jiems būtų
atsiųsta paštu, turės sumokėti 5 dol.
už persiuntimą.

Perkantiems knygą dabar – ji
kainuoja 45 dol. JAV (išskyrus Illinois
valstiją) gyvenantiems žmonėms su
persiuntimu knyga kainuoja 50 dol. Il -
linois valstijos gyventojai už siuntimą
paštu dar turi pridėti papildomą 4.61
dol. mokestį (sales tax). Tad šie gyven -
to jai iš viso už knygą su persiuntimu
moka 54.61 dol.

Čekius rašyti: ,,Draugas”. Siųsti
,,Draugo” administracijai adresu: 4545
W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

Atminimo Mišios

Čikagos  Dariaus ir Girėno Amerikos legiono 271 posto veteranai liepos
19 d. dalyvavo šv. Mišiose ne tik už 1933 m. žuvusius lakūnus Steponą Darių
ir Stasį Girėną, bet kartu meldėsi ir už savo mirusius draugus.

Šv. Mišios buvo atnašaujamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje. Mišias aukojo bažnyčios klebonas Anthony Markus. Jam patarna-
vo dekanas Vitas Paškauskas, Amerikos lygos 4 apygardos kapelionas, aptar-
naujantis 23 postus Čikagos miesto pietvakariuose.

Posto komendantas Alfredas Galinaitis sakė, kad šios Atminimo Mišios
taps tradicinės. Kasmet liepos 17 d. bus prisimenami žuvę lakūnai.

Nuotraukoje iš kairės: legionieriai Gerald Petraitis, John Rapšys, Algi -
man tas Bartkus ir Victor Panaras. 

R. John Rapšys 
Posto metraštininkas

Įpusėjus Baltic Studies Summer Institute (BALSSI) University of Wisconsin-
Madison semestrui studentai panoro išmokti lietuvių tautinių šokių. Tad liepos
23 d. tautinių šokių grupė ,,Žaibas” (vadovė Nijolė Semėnaitė-Etzwiler) malo -
niai sutiko supažindinti studentus su lietuviškais šokiais. 

Studentai, dėstytojai ir vietiniai gyventojai amerikiečiai linksmai šoko
,,Grečinikę”, ,,Kalvelį” ir tradicinį suktinį (nuotraukoje).

Apie Baltijos kultūros paveldą, istoriją kalbėta ir kitose kultūrinėse vaka -
ro nėse. Buvo rodomi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje sukurti kino filmai.

Nijolė Semėnaitė- Etzwiler

SVEIKINU 
,,DRAUGĄ”, SULAUKUSĮ GRAŽAUS 

100 METŲ AMŽIAUS. 

Lai Aukščiausias laimina ateitį.

Draugauju su Tavimi nuo 1952

metų, kai atsiradau šioje šalyje, ir

manau, kad draugystė nenutrūks

ir ateityje. 

MARIJA BARIENĖ


