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•Šeimininkės patarimai (p.
8)
•Atsiminimai (65) (p. 9)
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Îkaitais paimti lietuviai yra sveiki

Vilniaus oro uoste rastas sprogmuo
Kaunas, rugpjūčio 5 d. (ELTA) –

Aukso raidėmis puoštame, beveik iš
1,500 puslapių sudarytame žymiau-
sių Lietuvos žmonių biografijų žiny-
ne pristatomi tie, kurie tūkstantme-
čių sandūroje savo darbais, nuopel-
nais, laimėjimais pradėjo rašyti ant-
rojo tūkstantmečio istoriją. Šiandie-
nos Lietuvą atspindinčiam leidiniui
vienam pirmųjų buvo suteikta garbė
spausdinti valstybės Tūkstantmečio
ženklą ir simboliką.

Išskirtinį turiniu ir forma, išlie-
kamosios kultūrinės vertės turintį
leidinį ,,Kas yra kas Lietuvoje 2009.
Auksinis Tūkstantmečio leidimas”
Lietuvos vardo paminėjimo tūks-
tantmečio proga išleido ,,Kas yra kas
Lietuvoje” redakcija.

Pasak leidinio vyriausiosios re-
daktorės Vaidonės Tamošiūnaitės,
kiekvienam išskirtinio projekto daly-
viui buvo suteikta galimybė parašyti
palinkėjimą Tūkstantmečio proga.

,,Nebuvo lengva atsakyti į klau-
simą, kas yra tie 10,000 žmonių, ku-
rie turėtų būti įrašyti į Lietuvos pa-
siekimų metraštį ir istoriją. Tai – sa-
votiškas ambicingas iššūkis net 15-os
metų enciklopedinių biografijų žiny-
nų rengimo patirtį turinčiai redakci-
jai. Todėl rengdami reikšmingai vals-
tybės datai skirtą leidinį pasitelkėme
kelis šimtus tam tikrų sričių žy-
miausius atstovus siūliusių įstaigų ir
visuomeninių organizacijų”, – sakė
viena šio žinyno redaktorių Audronė
Jankuvienė.

Leidinyje taip pat pristatomos
svarbiausios šalies įstaigos ir orga-
nizacijos, didžiausios verslo įmonės.

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (BNS) –
Trečiadienį Bendrajame pagalbos
centre bendruoju pagalbos telefono
numeriu 112 gautas pranešimas apie
tai, kad Vilniaus oro uosto teritorijoje
rastas sprogmuo.

Į įvykio vietą išsiųstos priešgaisri-
nės gelbėjimo pajėgos. Žinia apie įvykį
perduota Vilniaus miesto greitosios

medicinos pagalbos stočiai ir Vilniaus
apskrities vyriausiajam policijos ko-
misariatui.

Kaip pranešė policija, paaiškėjo,
kad sprogmuo – nuo karo laikų užsili-
kusi aviacijos bomba (apie 80 cm ilgio
ir 30 cm skersmens). Lietuvos kariuo-
menės J. Vitkaus inžinerijos batalio-
no išminuotojai sprogmenį išsivežė

sunaikinti į Pagirių karjerą.
Kaip sakė Tarptautinio Vilniaus

oro uosto komunikacijos vadovė Gab-
rielė Vasiliauskaitė, dėl įvykio oro
uosto darbas nesutriko, nes į karo lai-
kų sprogmenį panašus daiktas rastas
atokiau nuo pagrindinių pastatų. Jis
aptiktas darbininkams tiesiant elekt-
ros laidus.

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (BNS) –
Vilniuje įvyko Lietuvos ir Gruzijos
pasitarimas šios Pietų Kaukazo ša-
lies stojimo į NATO klausimais.

Lietuvos užsienio reikalų vicemi-
nistras Evaldas Ignatavičius susitiko
su Gruzijai atstovaujančia Europos ir
euroatlantinės integracijos ministro
pavaduotoja Helena Khoštaria ir ap-
tarė svarbius dvišalio bendradarbia-
vimo, Gruzijos stojimo į NATO ir Eu-
ropos Sąjungą klausimus, dabartinę
padėtį Gruzijoje ir regione.

Užsienio reikalų ministerijoje
buvo kalbama apie vieną iš pasirengi-
mo narystei NATO mechanizmų –
Metinės nacionalinės programos ren-
gimą ir įgyvendinimą. Lietuvos už-
sienio reikalų ir krašto apsaugos mi-
nisterijų pareigūnai, nevyriausybinių
organizacijų atstovai dalijosi Lietu-
vos stojimo į NATO patirtimi, aptarė
Lietuvos vykdytą visuomenės infor-
mavimo politiką.

Šie pasitarimai – pirmas žingsnis
įgyvendinant 2009 m. balandį Lietu-
vos ir Gruzijos užsienio reikalų mi-
nistrų pasirašytą Chartiją dėl euro-
pinės ir euroatlantinės integracijos.

Lietuva ir Gruzija tar∂si d∂l naryst∂s NATO

Klaipėda, rugpjūčio 5 d. (ELTA)
– AB ,,Limarko laivininkystės kom-
panijos” (LLK) duomenimis, pirma-
dienį prie Nigerijos krantų užpulto
bendrovei priklausančio laivo ,,Sa-
turnas” įkaitais paimti 5 įgulos na-
riai yra sveiki. Bendrovė ir toliau de-
da visas pastangas kuo greičiau sau-

Naujasis NATO generalinis sekreto-
rius yra išsakęs nuostatą, kad kol kas
per anksti kalbėti apie greitą Ukrai-
nos ir Gruzijos įstojimą į organizaciją.

SCANPIX nuotr.

Pradèta rašyti antrojo
tùkstantmeçio istorija
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giai išlaisvinti įkaitais paimtus jūri-
ninkus. Įkaitais paimtų bendrovės
darbuotojų artimųjų prašymu asme-
nų duomenys neskelbiami.

Galimai su pagrobimu susijęs Ni-
gerio deltos išlaisvinimo judėjimas at-
siribojo nuo Lietuvos laivo užpuolimo
prie Nigerijos krantų.

Kaip teigė LLK generalinis di-
rektorius Vytautas Lygnugaris, šal-
dytas žuvis gabenęs laivas buvo už-
pultas naktį iš pirmadienio į antra-
dienį. ,,Laivas stovėjo inkaravietėje ir
laukė iškrovos ryte. Automatiniais
ginklais ginkluoti žmonės priplaukė
valtimi. Jie nesikėsino į jokį turtą lai-
ve, pagrobė 5 žmones, kurie tuo metu
budėjo, ir išplaukė”, – sakė V. Lygnu-
garis.

Bendrovės direktoriaus žiniomis,
per pagrobimą įgulos nariai nebuvo
sužaloti, taip pat nenukentėjo ir liku-
si laivo įgula. Kiek buvo ginkluotų
užpuolikų, V. Lygnugaris teigia duo-
menų neturįs.

Pasak Užsienio reikalų ministe-
rijos (URM) Informacijos ir viešųjų
ryšių departamento direktoriaus Ro-
lando Kačinsko, užsienio reikalų mi-
nistras, sužinojęs apie įvykį, nutrau-
kė savo atostogas. Tai yra pirmas at-
vejis, kai Lietuvai tenka savarankiš-
kai gelbėti į piratų nelaisvę pateku-
sius savo piliečius.

Galimai su pagrobimu susijęs Nigerio deltos išlaisvinimo judėjimas atsiribojo
nuo Lietuvos laivo užpuolimo prie Nigerijos krantų. ELTOS nuotr.
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Redakcijos žodis

Vien Šiaulių rajone nemokamo
maisto pageidauja apie 10,000
gyventojų. Raudonasis Kryžius
skaičiuoja, kad kiekvieną kartą,
kai atvežama nemokamų davi-
nių, jų pageidauja vis daugiau
žmonių nei iki tol. Lietuvoje ne-
mokamo maisto davinio žmogus
gali tikėtis, kai pajamos vienam
šeimos nariui mažesnės nei 525
Lt. Žmonės aimanuoja, kad ne-
beturi ko valgyti. Jie kalba tą patį
– nebeturi darbo, negauna algų,
jos sumažintos, todėl kilogramas
kruopų ir cukraus šeimą gelbsti
nuo bado. Ne vienas jų, paklaus-
tas, kodėl neužsiaugina maisto
savo darže, baisiai supyksta. Be
reikalo – juk nuo seno lietuviui
buvo neįprasta laukti, kad kažkas
už jį užaugins duoną. Kas aprū-
pins visus prašančius, jeigu dau-
guma sako – šiandien auginti gy-
vulius, javus, daržoves, netgi dirb-
ti mažai apmokamą darbą Lie-
tuvoje nebeapsimoka?

Redaktorė Loreta Timukienė

Muzikas S. Sližys – pagaliau pensininkas
ROŽÈ RAŽAUSKIENÈ

Sekmadieniais po šv. Mišių mes,
Dievo Apvaizdos parapijos parapi-
jiečiai, taip ir žygiuojame visi vorele į
parapijos kavinę. Karšta kava, švieži
riestainiai laukia visų. Dar ir Reginos
cepelinai ir kitokie jos pagaminti ska-
numynai. Tikrai ne visi eina ten pri-
sivalgyti. Dauguma mūsų eina, kaip
sakome, pasižmonėti, pasikalbėti su
draugais. Kartais įdomu netikėtai su-
sidurti ir su kokiu nepažįstamu. Gy-
venimas yra įdomus.

Neapsiriksiu sakydama, kad vi-
sos našlelės mėgsta, tai yra, mėgsta-
me, turėti kompanioną muz. Stasį
Sližį. Atrodo, kad muziko gyvenimo
žingsniukus lydi gražiausios melodi-
jos. Tikėtina, su aukščiausiomis ir že-
miausiomis natomis. Į tokį žmogaus
gyvenimą senatvė nelenda. Toks
žmogus pasilieka jaunas visą gyveni-
mą.

Praeitą sekmadienį parapijos ka-
vinėje prie mūsų stalo su kavos puo-
duku atsisėdo ir muz. Stasys, kaip vi-
suomet – su gera nuotaika. Pradėjus
kalbėti apie jo proanūkius, prisimi-
nė, kad turi jų nuotraukėles, parodė.
Nuotraukos darytos Motinos dienos
proga kapinėse, prie muziko žmonos
– promočiutės – kapo.

Man nepaprastai patiko muziko
jauniausia ketverių metukų proanū-
kė, sujaudino, kaip ji meldžiasi prie
to kapo. Didelis noras mane apėmė,
kad ir kiti galėtų pamatyti tą nuosta-
biai besimeldžiančią mergytę. Sugal-
vojau nuotrauką atsiųsti į spaudą.
Kartu noriu pridėti ir muz. Sližio nu-
eito gyvenimo kelio, tikrai su kaupu
užtarnauto, o šiuo metu – jau pensi-
ninko, gyvenimo aprašymą.

Stasys Sližys (g. 1918 m. lapkri-
čio 20 d. Traupio mst., Panevėžio
aps.), muzikos mokytojas, chorvedys.
Groti fortepijonu ir vargonais iš pra-
džių mokėsi pas tėvą. Vėliau mokėsi
pas A. Piesiną, M. Karką ir J. Motie-
kaitį. Švietimo ministerijos kursuose
įgijęs mokytojo cenzą, mokytojavo
Ukmergės ir Panevėžio apskrityse,
vadovavo mokinių chorams. 1944 m.
pasitraukė į Vokietiją, dirbo Weiden
lietuvių progimnazijos mokytoju,
inspektoriumi, mokinių chorų akom-
panuotoju ir vargonininku.

Muzikas Sližys prie žmonos kapo su proanūkiais.

Atvykęs į JAV, Detroit, 1957 m.
baigė Wurlitzer vargonų kursus,
1958–1967 m. Detroit konservatorijo-
je įgijo vokalinės muzikos pedagogo ir
muzikologo diplomus. 1967 m. Mi-
chigan universitete studijavo chorinę
discipliną, kurią 1974 m. baigė diplo-
mu. Nuo 1974 m. yra Michigan Ope-
ros teatro profesionalus choristas.

Dirbo su šeštadieninės mokyklos
mokinių chorais. Vadovavo Birutiečių
mergaičių ir mišriam jaunimo cho-
rams. Suorganizavo Detroit jaunimo
chorą, kuriam vadovavo 6 metus. Pa-
statė operetę ,,Piršlybos Sapnagiuos”.
Nuo 1970 m. Šv. Petro lietuvių para-
pijos vargonininkas ir chorvedys. IV
Dainų šventėje (Čikagoje) buvo jauni-
mo jungtinio choro dirigentas. Moky-

tojų studijų savaitėje Dainavoje dau-
gelį metų buvo kursų dalyvių daina-
vimo instruktorius ir baigimo pro-
gramų su studentais chorų atlikėjas.

Yra sukūręs dainų ir giesmių jau-
nimo ir mišriam chorui. Harmoni-
zavo liaudies dainas, pritaikydamas
jas jaunimo, bažnytiniam kvartetui,
vėliau – Moterų vokaliniam vienetui.

Šia žinias suradau ,,Lietuvių
enciklopedijoje”, pasinaudojau ir se-
no laikraščio iškarpa. Skaitant apie jo
nueitą gyvenimo kelią, negali nenu-
sistebėti, kiek žmogus gali. Turėjo
būti jau gimęs muziku. Tinginiavi-
mui, jaunystės svajonėms, išdykavi-
mui – tikriausiai nedaug laiko skirta.
Esant užtarnautoje pensijoje dabar
pats laikas užpildyti šias spragas.

Rugpjūčio 1 dieną Italijos nacio-
nalinės „Rai” televizijos filmavimo
grupė baigė kurti TV filmą apie Lie-
tuvą – patrauklią turizmo kryptį. Fil-
mas apie mūsų šalį bus rodomas po-
puliariausioje turizmo laidoje „Le
Falde del Kilimangiaro”. Ši laida jau
daugelį metų yra viena žiūrimiausių
visoje Italijoje. Laidos auditorija sie-
kia 5,5 mln. žiūrovų. Liepos 26 – rug-
pjūčio 1 dienomis mūsų šalyje dirbę
žurnalistai filmavo Vilnių, Europos
parką, Trakus, Kauną, Palangą, Kur-
šių neriją ir Kryžių kalną.

Pasak Lietuvos Turizmo infor-
macijos centro (TIC) Romoje direk-
torės Kristinos Šarkytės, „Rai” tele-
vizijos žurnalistai buvo nustebinti
lietuvių svetingumu ir šiluma. Apsi-

lankę Lietuvoje žurnalistai nuspren-
dė pristatyti ją kaip „gintaro šalį”.
Italai teigė, kad yra sužavėti lietuvių
svetingumu, mandagumu, žaliomis
atviromis erdvėmis, kurių ribos pa-
skęsta horizonte, bei gintaro kultūra.
„Iš karto nusprendėme, kad gintaro
istorija yra susijusi su Lietuvos istori-
ja. Nesitikėjome, kad gintaro Lietuvoje
galima rasti visur – ir anksti ryte ant
Baltijos kranto, ir SPA, ir net senovės
medicinos receptuose”, – sako žurnalis-
tai. Lietuvoje juos labiausiai nustebinęs
gintaro rinkimo procesas, o pavergė
lietuviško alaus skonis bei kokybė.

„Šis populiariausios Italijoje tu-
rizmo laidos žurnalistų turas pavyko
dėl to, kad Turizmo departamentas,
Lietuvos TIC Romoje ir Lietuvos tu-

rizmo verslo atstovai suvienijo jėgas.
Verslininkai entuziastingai parėmė
Lietuvai svarbų sumanymą, suteik-
dami nemokamus bilietus, nakvynę,
pietus ir vakarienes atvykusiems žur-
nalistams. Mažai kas žino, kad už-
sakyti tik 8 min. reportažą laidoje
„Le Falde del Kilimangiaro” Lietuvai
kainuotų 250 000 eurų”, – sako K.
Šarkytė. Ši Italijos žurnalistų viešna-
gė mūsų šaliai tekainavo tūkstantį
litų. „Esu dėkinga visiems, kurie net
sudėtingos ekonomikos sąlygomis pa-
deda surengti užsienio žurnalistų ke-
liones, pristatyti mūsų šalį taip, kad
Lietuvoje apsilankiusiems žurnalis-
tams, ‘lietuviškai’ reiškia ne tik ‘ge-
rai’, bet ir ‘su didele meile savo šaliai’.

Nukelta į 4 psl.

„RAI“ LAIDOJE
„LE FALDE DEL KILIMANGIARO“ – GINTARINĖ LIETUVA
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Švenčiant pirmąjį Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį, ne vie-
nam mūsų turbūt kilo klausimas: „Kodėl turėjo praeiti net 200 me-
tų, kol atsirado Mindaugo suvienyta Lietuvos valstybė?” Istorijos

šaltinių žinios apie tuo laiku į rytus nuo Baltijos jūros gyvenusių genčių
gyvenimą XI ir XII amžiais yra labai kuklios, ir atsakymą surasti yra sunku.

Nors mūsų protėviai romėnų istoriko Tacito buvo pavadinti aisčiais
ir paminėti jau 98 m. po Kr., vokiečių etnografas Nesselmann XIX a. vi-
duryje juos pavadino šiandien visų mokslininkų priimtu baltų vardu. Pir-
mojo tūkstantmečio po Kr. pabaigoje baltai skilo į dvi grupes. Rytų baltai
buvo lietuvių ir latgalių protėviai, o vakarų baltus sudarė prūsai, kuršiai
ir jotvingiai. Lietuvių ir aukštaičių gentys gyveno Rytų Lietuvos plotuose.

Žemaičiai, pati karingiausia baltų gentis, gyveno Minijos ir Ventos aukš-
tupiuose. Kuršiai, žiemgaliai ir sėliai gyveno dabartinės Lietuvos ir Latvijos
žemėse. Stipriausi vakarų baltų atstovai buvo prūsai. Jų teritorija atsirė-
mė į Vyslos krantus. Lietuviai, neturėdami didesnės sujungtos valstybės, pasi-
tenkindavo tik plėšiamaisiais žygiais, nebandydami kaimynų nukariauti.

Kaip girdėjome per pirmojo Lietuvos vardo istorijoje paminėjimo
šventę, 1009 m. Vokietijos miesto Kvedlinburgo analuose buvo rastas šis
dokumentas: „1009 metais šventas Brunonas, kuris buvo vadinamas Bo-
nifacijus, arkivyskupas ir benediktinų vienuolis, Rusios ir Lietuvos (Li-
tuae) pasienyje, pagonių trenktas į galvą, su 18 saviškių vasario 23 d. nu-
keliavo į dangų.” Nors tai aprašo ne vienas šaltinis, visur kitur minima
Prūsija, ne Lietuva. Tai rodo, kad tuo metu nei vokiečiai, nei lenkai lietu-
vių dar nepažino ir visi baltai jiems buvo „prūsai”. Toje kronikoje rašoma,
kad genties vadas Netimeras, turėjęs apie 300 vyrų kariauną, saugojančią
šalies pasienį, norėjęs apsikrikštyti. Tai ir padarė, bet būta ir stiprios opo-
zicijos, kuri misionierių nužudė.

Šv. Brunonas nebuvo pirmasis kankinys, žuvęs mėgindamas apkrikš-
tyti baltų gimines. Kviečiamas lenkų kunigaikščio Boleslovo I į prūsų že-
mes atvyko Prahos vyskupas Adalbert (čekiškai – Vojtech), kurį vietiniai
pagonys nužudė 997 m. už tai, kad jis ir jo du palydovai buvo apsistoję
miške, pagonių laikomame šventu.

XI a. pradžioje lietuvių gyvenamų plotų kaimynystėje susikūrė lenkų
valstybė. Pirmasis istorijoje žinomas Lenkijos valdovas buvo Piastų dinas-
tijos Mieszko (963–992), 966 m. priėmęs krikščionybę. Po jo buvo dar keli
valdovai, kol XII a. pradžioje centrinė valdžia kiek susvyravo, ir lenkams
teko vis dažniau kentėti nuo prūsų ir lietuvių (šiaurėje) ir totorių (pietuo-
se) užpuldinėjimų.

Nesnaudė ir rytų slavai. Tuomet galingiausia buvo Kiev valstybė, val-
doma kunigaikščio Sviatoslav (964–972). Krikščionybė ten buvo įvesta 988
m., valdant kunigaikščiui Vladimir I (980–1015). Jaroslav Išmintingojo
(1019–1054) laikais pats Kiev miestas pasiekė savo žydėjimo viršūnę. Vla-
dimir II savo valstybę padalijo savo penkiems sūnums, po ko Kiev valsty-
bė nusilpo. Jis įkūrė Rostov-Suzdal miestą ir atidavė jį savo sūnui Juri
Dolgorukij, kuris 1147 m. įkūrė Maskvos miestą, jau gerokai vėliau tapusį
aršiu Lietuvos priešu. Ilgą laiką Maskva nepuolė Lietuvos, nes turėjo pati
gintis nuo totorių Aukso Ordos.

XII ir XIII a. sandūroje atsirado ir vokiečių pavojus, kai Dauguvos žio-
tyse apsigyvenę vokiečių kolonistai ir pirkliai 1202 m. ten įkūrė kalavijuo-
čių ordiną. O kai mozūrų kunigaikštis Konrad gintis nuo juos dažnai puo-
lusių prūsų 1226 m. pasikvietė be darbo likusį ir iš Šventosios Žemės
kryžiaus karų pasitraukusį kryžiuočių ordiną, žemaičiai ir kitos lietuvių
gentys pasijuto patekę į abiejų vokiečių ordinų žnyples. Laimei, netrukus
atsirado ir Mindaugas.

Krikščionybė atėjo į Lietuvą su Mindaugo krikštu, su jo mirtimi ji ir
pasibaigė. Po daugiau negu šimto metų ji vėl grįžo, kai 1386 m. su lenkų
pagalba Jogaila įvedė krikščionybę. Tuo laiku jau visos Europos tautos bu-
vo senokai apsikrikštijusios. Kas darėsi pasaulyje tuo laiku, kai prasidėjo
antrasis tūkstantmetis po Kristaus, kai Lietuva dar turėjo laukti 200 me-
tų, kol Mindaugas tapo jau suvienytos valstybės valdovu?

Jau IV a. po Kr., žlugus Romos imperijai, valdžią perėmė imperatorius
Konstantinas, valstybės centrą perkėlęs į Konstantinopolį. Taip atsirado
dvi autonomiškos imperijos dalys – Romos ir Bizantijos. Politinis imperi-
jos centras pasviro į Bizantiją, o religinis krikščionybės centras pakrypo į vaka-
rus – Romą. 1054 m. įvyko Bažnyčios schizma, kai krikščionių Bažnyčia ga-
lutinai suskilo į dvi dalis: Romos (katalikų) ir Bizantijos (ortodoksų). Priėmę
katalikybę per lenkus, lietuviai tapo katalikais, nors ir pavėlavę 400 metų.

Neradę geresnio paaiškinimo, kodėl nuo 1009 metų dar reikėjo lauk-
ti 200 metų, kol susikurs Lietuvos valstybė, gal turėtume pasikliauti se-
nais rusų metraščiais. Ten rašoma, kad XI a. viduryje jau suvienytos Kiev
ir Lenkijos valstybės sutartinai kariavo prieš mozūrus bei juos remiančias
gentis (lietuvius?). Tada Kiev kunigaikštis Jaroslav nužygiavo į Lietuvą ir
privertė lietuvius pripažinti jo viršenybę ir mokėti jam duoklę. Lietuvos
laimei, Kiev valstybė netrukus nusilpo, ir 1131 m. lietuviai išsivadavo. At-
gautas politinis savarankiškumas paspartino Lietuvos valstybės susikū-
rimo raidą.

Rusų ir lenkų valstybėms pagaliau irgi pritrūko vienybės ir jų plėti-
masis bent laikinai pasibaigė, o kitos baltų gentys ir toliau liko lietuvių
kariaunų plėšimo objektu. Ilgainiui lietuviai liko vienintelė baltų gentis,
sugebėjusi sukurti savo valstybę ir ja džiaugtis dar ir XXI amžiuje.

Kas vyko Lietuvoje ir
pasaulyje prieš 100 metų?

ALEKSAS VITKUS

ALOYZAS SAKALAS

Pasikeitimų galima laukti, jei
spręsime iš Respublikos Prezidentės
prieš rinkimus pasakytų žodžių. Nors
dar nepraėjo nė mėnuo nuo inaugu-
racijos iškilmių, keletas pasikeitimų
jau įvyko, nors apie generalinę Pre-
zidentės kryptį bus galima spręsti po
kokio šimto jos valdymo dienų.

Pradėkime nuo smulkmenų. Štai
Prezidentė nusprendė keliauti lėktu-
vais ne brangia verslo klase, bet pigia
ekonomine. Biudžetinėms įplaukoms
tai lašas jūroje, bet asmeninis Prezi-
dentės pavyzdys turėtų užkrėsti ir
kitus Lietuvos galinguosius neeikvoti
biudžeto lėšų savo patogumui, paro-
dant visiems, kad ir jie nulipdyti iš to
paties molio, kaip ir kiekvienas mir-
tingasis, kad ir jie veržia savo diržus,
o ne tik verčia kitus tai daryti. Jei dar
prisiminsime buvusių Lietuvos prezi-
dentų svajones apie prezidentinį lėk-
tuvą, tai šis Prezidentės sprendimas
nušviečia ją palankioje šviesoje. Bet

tai greičiau viešųjų ryšių akcija, bet
dar ne tas sprendimas, kurio laukia
ekonominėje duobėje atsidūrę Lietu-
vos piliečiai. Jie norėtų greičiau išsi-
risti iš tos duobės, bet dabartinė val-
džia primygtinai siūlo tą patį receptą
– dar labiau susiveržti diržus. O diržų
suveržimas jau davė savo vaisių: ben-
dras vidaus produktas (BVP) nukrito
daugiau kaip 22 proc., firmos bankru-
tuoja, jų darbuotojai tampa darbo
biržų nuolatiniais klientais ir iš ten
čiulpia ,,Sodros” pinigus. Jos biudže-
te didžiulė besiplečianti skylė, kurią
krizių premjeras žada užlopyti pensi-
ninkų pinigais jau šį rudenį. Pensi-
ninkai, kurių dauguma yra TS-LKD
geriausi draugai, gal kiek ir pamur-
mės, bet greitai aprims.

BVP staigus kritimas parodė,
kad naktinis mokesčių politikos per-
versmas davė visai kitų rezultatų, nei
buvo tikėtasi. Bet ar padarė iš to iš-
vadas Prezidentė ir premjeras? Gal
savo širdyse ir padarė, bet oficialiai
unisonu tvirtina, kad tai normalu ir
bus dar blogiau. Kad bus dar blogiau
– aišku ir mokyklinukui, bet ar nebu-
vo ir dabar nėra priemonių, kad būtų
ne taip blogai kaip dabar? Juk nerei-
kia būti ekonomistu, kad suprastum,
jog mažinant gamybą BVP negali
augti. Štai kaimynų lenkų BVP jau
paaugo, nors jų taip pat neaplenkė
pasaulinė krizė.

Reikia pripažinti, kad ir mes,
Lietuvos piliečiai, Lenkijoje pirkdami
gerokai pigesnius nei Lietuvoje pro-
duktus ir automobilių kurą, prisidė-
jome prie mūsų šaunių kaimynų BVP
augimo. Ar reikia dar aiškinti, kodėl
už sienos produktai pigūs, o Lietu-
voje ne? Manau, kad juos gerokai pa-
brangino naktinis mokesčių politikos
perversmas, kuris nuvedė Lietuvą
visai kita kryptimi, negu nuėjo Vaka-
rų valstybės. Jose buvo skatinamas
verslas, saugomos darbo vietos, todėl

ekonominė krizė jas paveikė gerokai
mažiau nei mus. O mes, gi, tvarkyda-
mi biudžetą, naikinome darbo vietas.
Biudžetas taip ir liko nesutvarkytas,
skirtumas tarp biudžeto pajamų ir jo iš-
laidų vis didėja, o krizių premjeras ne-
mato kito kelio, kaip toliau veržti dir-
žus, dabar jau ant gelbėtojų, policinin-
kų, kultūros ir švietimo darbuotojų ir ki-
tų menkas pajamas gaunančių biu-
džetininkų pilvų. Tik taip galima pava-
dinti Vyriausybės pasiūlytą ir Seimo pa-
tvirtintą įstatymą, kuris sumažino vals-
tybės tarnautojų bazinį atlyginimą.

O kaip pasielgė mūsų Preziden-
tė? Ji be didelių abejonių pasirašė šį
įstatymą. Kitaip ji pasielgti ir nega-
lėjo, nes jos pačios nuostata – veržti
dar smarkiau diržus – jau buvo išsa-
kyta tuoj po naktinio mokesčių per-
versmo. Ar būtų kokia nors alterna-
tyvi politika? Manau, kad taip. Reikė-
tų nebijoti kaip velnias kryžiaus pro-
gresinių pajamų mokesčio tarifų,
reikėtų įvesti atlyginimų „lubas” val-
stybės pareigūnams, tarnautojams ir

jos valdomų įmonių darbuotojams.
Nes visiškai nesuprantama, kodėl sa-
vivaldybės kokios nors įmonės direk-
toriaus alga didesnė už Respublikos
Prezidento algą. Ar valstybę valdyti
yra nepalyginamai lengviau ir ten ne-
reikia didelio proto, negu valdyti van-
dentiekio ar šilumos ūkį, ministeriją
ar jos departamentą?

Prezidentei kelti šį klausimą lyg
ir nepatogu, o krizių premjeras gal-
būt dar nepamiršo gerai išmokto
marksizmo-leninizmo teiginio, kad
valstybę valdyti gali kiekviena virėja,
nebūtinai visų mylima ir puiki spe-
cialistė D. Grybauskaitė, o štai kurią
nors įmonėlę – tai jau ne. Ten reika-
lingi gerai apmokami specialistai, o
ne virėjos. Kokios mintys tūno prem-
jero galvoje, nežinau, bet toks atly-
ginimų skirtumas jau seniai bado vi-
siems akis, visiems, bet ne Seimui ir
Vyriausybei. Seimui, Vyriausybei, o ir
Prezidentei nė motais ir vidinis kiek-
vienos įstaigos ar įmonės atlyginimų
skirtumas. Sakoma, kad gerai dir-
bančios įmonės ar įstaigos vadovo at-
lyginimas neturi viršyti tos įmonės
darbuotojų vidutinio atlyginimo dau-
giau kaip tris kartus. Tada jų vadovai
būtų suinteresuoti didinti įstaigos vi-
dutinį atlyginimą, nes tada paaugtų
ir jo paties pajamos. Na, sakykite, ar
yra Lietuvoje bent viena tokia valdiš-
ka įstaiga ar įmonė? Aš nekalbu apie
privačias firmas, jos gali elgtis, kaip
tik joms patinka, bet valstybinės?

Galima dar paminėti brangaus
turto įsigijimo mokestį – jis duotų lė-
šų, kad ir motinystės pašalpoms, tur-
to mokestį, kuris papildytų savivaldy-
bių kasas. Bet Laisvosios rinkos insti-
tutas, kuris idėjiškai vadovauja vi-
siems liberalams, niekados nepritars
nei pajamų mokesčio diferencijuotam
tarifui, nei kitiems mokesčiams, ku-
rie bent kiek plonina storas pini-
gines. Nukelta į 9 psl.

AR PASIKEITĖ LIETUVOS
LAIVO KRYPTIS PO

PREZIDENTĖS IŠRINKIMO?

BVP staigus kritimas parodė, kad naktinis mokesčių
politikos perversmas davė visai kitų rezultatų, nei
buvo tikėtasi. Bet ar padarė iš to išvadas Prezidentė ir
premjeras? Gal savo širdyse ir padarė, bet oficialiai
unisonu tvirtina, kad tai normalu ir bus dar blogiau.



CANADA

4 DRAUGAS, 2009 m. rugpjūčio 6 d., ketvirtadienis

IŠ VILNIAUS APIE LIETUVĄ – AMERIKAI
MILDA KNIEŽAITÈ

„Jie turi keliauti po visą Vilnių,
rasti kurią nors vietą ir aprašyti. Pri-
sės, pavyzdžiui, Žemaitės skvere, ša-
lia Gedimino prospekto, ir parašys
apie kažkokios moters skulptūrą. Ne-
žino, kas ji tokia, nieko nežino, ir ko-
kia atmosfera iš to kyla”, – tokių už-
duočių mūsų sostinėje gauna Kana-
dos rašytojo Antano Šileikos studen-
tai.

Jau antra savaitė Vilniuje dau-
giau kaip penkiasdešimčiai įvairaus
amžiaus žmonių iš JAV ir Kanados
rengiami seminarai, paskaitos, kūry-
binės dirbtuvės, skaitymai, ekskursi-
jos. Lektoriais pakviesti žinomi Šiau-
rės Amerikos rašytojai.

„Vilniuje yra kažkas tokio. Net
nežinau, kas tai. Tarsi greita deko-
racijų kaita. Pasuki už kampo – ir iš
Marc Shagall paveikslo patenki į
Skandinaviją. Viskas čia taip įdomu.
Juk nežinia kodėl Vilniuje įsikurti
nusprendė amerikietis poetas Kerry
Shawn Keys ir kažkodėl čia gyvena
labai įdomių rusų rašytojų. Josif
Brodsky taip pat dažnai atvažiuodavo
ir ilgam apsistodavo. Čia dar gyvena
jo draugų, – sakė LŽ programos „Va-
saros literatūriniai seminarai” (Sum-
mer Literary Seminars – SLS) suma-
nytojas Mikhail Iossel. – Viena prie-
žasčių, kodėl nusprendžiau čia su-
rengti SLS programą – pačiam su-
prasti, kodėl mane taip traukia Vil-
nius.”

Nepaisydami krizės

Kiekvieno programos dalyvio sa-
vos atvykimo priežastys. Daug kas
Lietuvoje turi giminių. Čia, pavyz-
džiui, Šiaurės Amerikos žydų šaknys.
Kitiems tiesiog buvo įdomu. Pasak M.
Iossel, išgirdo apie nepaprastą miestą
ir šalį, kur daugelis šiaip, be priežas-
ties nevažiuotų, ir atsirado priežastis.

Vis dėlto programos vadovas
Concordia University Montreal dės-
tytojas pripažino, kad surinkti tokią
didžiulę grupę, net 55 programos da-
lyvius, buvo nelengva, kai Amerika
išgyvena ekonominį nuosmukį. Tai
rodo, kad SLS turi gerą vardą ir jau
yra žinoma Šiaurės Amerikoje per
tuos metus, kai seminarai buvo ren-
giami Rusijoje bei Kenijoje.

Maždaug trečdalis programos
dalyvių yra studentai. Jie domisi lite-
ratūra ir beveik visi perėjo SLS kon-
kursą. Tokie prozos ir poezijos kon-
kursai rengiami kasmet. Juose daly-
vauja apie tūkstantį žmonių. Laimė-
tojams skiriama nemokama kelionė,
jų kūryba spausdinama prestižiniuo-
se žurnaluose. Daliai žmonių, atsi-

žvelgus į konkurso rezultatus, siūlo-
ma nuolaida, sakykim, 15 proc. mo-
kymų kainos.

Tarp programos dalyvių yra ne-
mažai, apie 30–40 proc., JAV ir Ka-
nados literatūros institutų aspirantų.
Visi kiti – įvairaus amžiaus žmonės,
nuo jauniausio dvidešimtmečio iki vy-
riausio septyniasdešimtmečio. Nors
jų tiesioginis darbas nebuvo ar nėra
susijęs su literatūra, jie nori rašyti ir
mokytis iš rašytojų.

Šiaurės Amerikos platforma

SLS programa dešimt metų buvo
įgyvendinama Sankt Peterburg, Ru-
sijoje, kelerius metus – Kenijoje ir
šiemet pirmą sykį – Lietuvoje. Pasak
M. Iossel, rašytojai – smalsūs žmonės
ir mėgsta atrasti vis naujų vietų.
Nors Lietuvoje niekada nesilankė,
buvo daug apie ją skaitę. Šiaip ar
taip, šalis žinoma pasaulyje – jos teat-
ras, kinas, dailininkas ir kompozito-
rius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Tarp lektorių visada būna ir re-
daktorių. Į Vilnių atvyko prestižinio
JAV žurnalo „New York Review of
Books” leidėja Catherine Tice. „Prog-
ramos tikslas – būti tarsi platforma,
ant kurios Šiaurės Amerikos litera-
tūrinė bendrija susitinka su tarptau-
tine literatūra, geriau pažįsta vietos
rašytojus, – kalbėjo SLS vadovas. –
Mūsų rašytojai, grįžę namo, rašo apie
Peterburg ir Keniją. Rašys, žinoma,
ir apie Lietuvą. Manome, tai gerina
literatūrinį ir kultūrinį Lietuvos
įvaizdį. Be viso kito, pasistengsime
sudaryti galbūt bendrą amerikiečių ir
lietuvių arba tik lietuvių literatūros
antologiją. Esame jau išleidę dvi šiuo-
laikinės rusų prozos antologijas. Ma-
nau, ir į Lietuvą grįšime, nes visada

tęsiame, ką pradėję, nesustojame pu-
siaukelėje.”

M. Iossel į Vilnių atvažiuodavo
dar iš tuometės Sovietų Sąjungos. Jis
kilęs iš Sankt Peterburg, o į Keniją
pirmą kartą nuvyko maždaug prieš
dešimt metų. Kanados universitetui,
kur tada dirbo, reikėjo žmogaus, ga-
linčio kasmet su studentų grupe pus-
mečiui vykti į Afriką. Gyvendamas
Kenijoje, M. Iossel labai pamilo šią
šalį ir susipažino su daugeliu rašyto-
jų. Kaip tik sutapo laikas, kai Keni-
joje pasikeitė režimas ir nemažai jų
grįžo iš tremties. M. Iossel ėmė kvies-
ti Kenijos rašytojus į SLS Sankt Pe-
terburg. Vėliau ir šioje Afrikos šalyje
pradėta vykdyti tokia programa.

Lietuviška melodija

Vienas SLS programos Vilniuje
lektorių Kanados rašytojas A. Šileika
Lietuvoje lankosi keturioliktą kartą.
Jau nuo 1973 metų pradėjo važinėti į
tėvų gimtinę. Nors pats gimė Kana-
doje, gerai moka lietuviškai. Žmona
dailininkė Snaigė Valiūnaitė-Šileikie-
nė – taip pat lietuvių kilmės, yra su-
rengusi parodų ir Vilniuje.

„Kol buvome jauni, tarpusavyje
kalbėjomės angliškai, – prisiminė A.
Šileika, – tačiau norėjome, kad vaikai
mokėtų lietuviškai ir su seneliais ga-
lėtų susišnekėti. Skaitydami jiems
lietuviškas pasakas, vėl atgaivinome
lietuvių kalbą šeimoje.”

Dabar vyriausiam jų sūnui Dai-
niui – dvidešimt penkeri metai. Jis
yra Kanados kareivis, tarnauja Afga-
nistane. Neseniai gavo dvi savaites
atostogų, jas praleisti nusprendė Lie-
tuvoje, Vilniuje. Čia susitiko ir su tė-
vu, o po atostogų, pasak A. Šileikos,
vėl skris atgal į karą. Dvidešimt vie-

nų metų jaunėlis Gintaras viename
Toronto universitete studijuoja lite-
ratūrą.

„Esu lietuvių kilmės rašytojas ir
mano kūrybos temos yra lietuviškos,
tačiau rašau angliškai ir savo roma-
nus spausdinu Kanadoje. Galima sa-
kyti, kad anglų kalba yra mano inst-
rumentas, o lietuviška tematika –
mano melodija, – kalbėjo rašytojas. –
Be to, esu kūrybinio rašymo centro
Humber rašytojų mokyklos direkto-
rius. Nežinau, ar tokių centrų yra
Lietuvoje, bet anglosaksų kraštuose
jų – vos ne šimtais. Žmonės nori moky-
tis, kaip rašyti poeziją ar romanus.”

A. Šileika rašo istorinius roma-
nus. Vienas šiemet bus išleistas ir
Lietuvoje. „Bronzinė moteris” – pir-
moji į lietuvių kalbą išversta Kana-
dos rašytojo knyga, nors kūrybos iš-
traukų lietuviškai jau buvo spausdin-
ta kultūros savaitraščiuose. Pats ra-
šyti lietuviškai niekada nemėgino,
nes, kaip prisipažino, nemoka taip
gerai kalbos. Gali skaityti istorijas ir
prisiminimus, tačiau tikrą literatūrą
ir poeziją – sudėtingiau, nes pasitaiko
ne visai suprantamų žodžių.

„Bronzinė moteris” yra tarsi mi-
šinys iš Jacques Lipchitz ir Petro
Rimšos gyvenimo. Jaunas kaimietis
nori tapti skulptoriumi ir po Pirmojo
pasaulinio karo iškeliauja į Paryžių.
Ten studijuoja meną ir patiria įvai-
riausių nuotykių, – pasakojo romano
autorius. – Ši knyga buvo išleista
2004 metais, o kaip tik dabar para-
šiau naują romaną apie Lietuvos par-
tizanus ir jį, atrodo, išleis „Random
House” leidykla. Sutarties dar nesu
pasirašęs, bet jiems ta tema patinka.
Visiškai nauja Kanadoje ir angliškai
kalbančiame pasaulyje.”

Vilniuje A. Šileikos kūrybines
dirbtuves lanko penkiolika studentų.
Kai kurie yra žydų kilmės. Jų prose-
neliai čia gyveno. Tarp lietuvių kil-
mės studentų yra tokių, kurie emig-
ravo ne taip seniai, po Antrojo pa-
saulinio karo, tačiau yra ir senosios
emigracijos lietuvių vaikaičių. Taip
pat yra ir tokių, kurie apie Lietuvą
nieko nežino. Toks mišinys žmonių ir
jiems visiems įdomu. Į kūrybines
dirbtuves jie atsineša savo rašinius,
apysakas ir romanus. Juos visi kartu
skaito ir nagrinėja. Vėliau keliauja po
Vilnių, vykdydami A. Šileikos skirtas
užduotis. Pasak rašytojo, jo studentai
ne tik patys daugiau sužinos, bet ir
grįžę namo į savo šalis tas žinias pa-
skleis plačiau. Paties A. Šileikos ap-
rašyti literatūrinius seminarus Lie-
tuvoje jau užsiprašė vienas Toronto
laikraštis ir keli internetiniai leidi-
niai.

,,Lietuvos žinios”

Vienas iš SLS programos Vilniuje lektorių Kanados rašytojas A. Šileika.
Giedriaus Šulniaus nuotr.

Atkelta iš 2 psl.

Italams – tai vienas pagrindinių
Lietuvos žavesio bruožų”, – tvirtina
Lietuvos TIC Romoje vadovė.

Tai jau ketvirta šiais metais Ita-
lijos TV grupė, rengusi reportažus
apie mūsų šalį. Naujųjų metų išvaka-
rėse atvykę „Ciak TV” žurnalistai pa-
rengė reportažą iš Vilniaus – Europos
kultūros sostinės atidarymo, kurį di-
džiulei Italijos auditorijai rodė „Free
Chanel Sky” ir „Blu Sky” kanalai.
Vasario mėnesį Italijos nacionalinės

televizijos grupė parengė reportažą
prestižinei „Gambero Rosso” progra-
mai. Laidoje italų žiūrovams buvo
pristatytas Vilniaus senamiestis,
KGB muziejus, lietuvių kultūra, tra-
dicijos ir papročiai. Balandžio mėnesį
Italijos žiūrovams filmus apie M. K.
Čiurlionį ir Kuršių neriją rodė nacio-
nalinė televizija „Rai Sat 1”. Mūsų
šalyje nufilmuota medžiaga buvo ro-
doma per dvi „Rai 1” televizijos kana-
lo laidas: „La stella del Sud” ir „La
febbre del Sabato Sera”. Šių laidų au-
ditorija – nuo 1,5 iki 2,6 mln. žiūro-
vų.

Lietuviams.com

„RAI“ LAIDOJE...

Gintaro Lietuvoje
galima rasti visur –
ir anksti ryte ant
Baltijos kranto. Gin-
taro istorija yra su-
sijusi su Lietuvos is-
torija.
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PALM BEACH, FL

,,DRAUGAS” – lietuvyb∂s ßvyturys ir

sargas! Prenumeruokime ir

skaitykime ,,DRAUGÅ”!

NuomonėNuomonė

LAZDA TURI DU GALUS

Kauno medicinos universiteto
Odontologijos fakulteto studentams,
birželio pabaigoje gavusiems gydyto-
jų diplomus, sveikinimo kalbą pasakė
viešnia iš Amerikos gydytoja Vida Ra-
monas. Ji prisiminė, kaip jai šiame
universitete buvo įteiktas gydytojos
stomatologės diplomas.

Viešnia padėkojo universiteto
rektoriui prof. Remigijui Žaliūnui ir
Odontologijos fakulteto dekanui prof.
Ričardui Kubiliui bei visiems dėstyto-
jams už puikių specialistų rengimą.
Kaune ji dirbo gydytojos stomatolo-
gės praktinį darbą.

Šventėje gydytoja V. Ramonas
bendravo su savo buvusiais dėstyto-
jais – dabar Odontologijos rūmų pre-

zidente docente dr. Anastazija Tutku-
viene, Dantų ir žandikaulių ortopedi-
jos klinikos profesoriumi Algimantu
Šurna, docente Nijole Kelbauskiene
ir kitais.

Amerikoje gydytoja V. Ramonas
dalyvauja Dantistų asociacijos simpo-
ziumuose, konferencijose, nuolat do-
misi medicinos naujovėmis. Atvyku-
si į XIII Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės seimą ji nepamiršo savo aukš-
tosios mokyklos ir atvežė medicininę
labdarą Odontologijos fakulteto stu-
dentams. Niekada nenutraukusi ry-
šių su tėvyne kartu su vyru Sigitu
nuolat remia Lietuvos mokslą, kul-
tūrą ir švietimą.

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Iš anksto pasakau, kad antraštę
pasiskolinau iš Raimundo Mariaus
Lapo straipsnio „Ar visa tai – kultūri-
nis paveldas? („Kultūros” priedas,
2009 m. liepos 18 d.), kad niekas ne-
priekaištautų, jog negerbiu kitų dar-
bo. Nuo to ir pradėsiu.

R. Lapas rašo išsamią recenziją
apie knygą-albumą „Lietuvių kultū-
rinis paveldas Amerikoje”. Čia visiš-
kai neliesiu paties albumo. (Kaip gali-
ma nors žodeliu užsiminti, jo visai
net nemačius?) Tiktai neiškenčiu ne-
atsakius į tai, kas beveik kone pakėlė
kraujospūdį. R. Lapas rašo: „Kai ku-
rie autoriai tiesiog negerbia kitų dar-
bo. Štai ambasadorius Audrius Brūz-
ga savo straipsnyje apie LR ambasa-
dos pastatą knygos 52–53 puslapiuo-
se nepažymėjo, kad visą informaciją
(išskyrus vieną pastraipą apie 2004
m. paskelbtą ambasados rekonstruk-
ciją) panaudojo iš savo pirmtako, žy-
maus istoriko Alfonso Eidinto pa-
ruoštos 91 puslapių (teisingai turėtų
būti puslapio – S.E.S.) spalvotai ilius-
truotos knygos „‘Lietuvos Amba-
sados rūmų Washington, D.C. istori-
ja’, išleista 1996 m.”

Vos nuslopinau liežuvio niežėji-
mą čiabuviškai „nepačaižant”: „Ei!
Mariau, who do you think you are?”
Kas paskatino jį taip, švelniai tariant,
nemandagiai, nedžentelmeniškai gal
net įžeisti didžios pagarbos vertą, ki-
tų valstybių gerbiamą mūsų tėvynei
bei tautai atstovaujantį LR diplo-
matą? Neužmirškime, juk jis šiame
krašte ir Meksikoje su meile ir pasi-
didžiavimu neša mūsų valstybės plaz-
denančią trispalvę, po kuria ir mes vi-
si sutartinai glaudžiamės.

Tiesiog ir knieti priminti, o kas,
pagaliau, yra džentelmenas (nors tas
žodis ir nelietuviškas)? Europos
ankstyvais laikais džentelmenu buvo
vadinamas vyriškis, kurio šeima tu-
rėjo herbą bei turtus, suteikiant jam
galimybę gyventi nedirbant. Tačiau
tai buvo žemiau už bajorą. Nuo XI a.
Anglijoje džentelmenas įsakmiai rei-
kalaudavo sau pagarbos iš žemesnės,
vidurinės klasės. Demokratiniai ide-
alai visa tai apvertė.

JAV džentelmenas yra vyras, pa-
sižymįs garbe, pagarbos atidavimu
kitam, garbingumu, kultūringumu,
nepaisant jo pirmenybių nei turtų.

Šia proga prisimenu, kaip Algi-
mantas S. Gečys davė puikią pamoką
Broniui Nainiui, kai pastarasis neat-
sakingai metė užgaulų šešėlį ant ger-
biamo dr. Vytauto Bieliausko. A. Ge-
čys mandagiai, ramiai, gerai parašy-
tame bei išmąstytame straipsnyje
nuodugniai išdėstė V. Bieliausko nuo-
pelnus, taip sklandžiai ir rūpestingai
nupiešdamas jo įvaizdį, jog jis paliko
mums, kaip amerikiečiai pasakytų,
10-ies pėdų aukščio. O dėl šaltinių pa-
naudojimo, pasakykite, kas ir kiek
juos pažymi? Juk beveik visi įvairiais
šaltiniais naudojasi, net ir pats R. M.
Lapas. Ogi, berods, tik Petras Petru-

tis sąžiningai visad po savo straips-
niais pažymi, iš kokių šaltinių kas pa-
imta.

Šypsnį sukėlė R. Lapo sakinys
„nežavi ir savo kalba”... (knyga –
S.E.S.). Vai, vos neišsprūdo džiaugs-
mo gaidelė: „Bravo! Tik nepamiršk
išsišluoti ir savo kiemelio.” Jau anks-
čiau R. Lapo visokie „ingredientai”
su ne sauja, bet kur kas daugiau
kitokių „lietuviškų” žodžių dilgino
nervus, ir šiame straipsnyje gadina
gero straipsnio skonį, kaip per daug
pipirų sugadina gerą sriubą. Kodėl
„konsultuojuosi” nepaversti trumpu,
gražiu, o svarbiausia, ne svetimkū-
niu, bet savu, lietuvišku „tariuosi”;
keverziškai skambantį žodį „rekon-
strukcija” – „atstatymas” bei kt. Na,
o jau tokie „žemčiūgai”, kaip „Sten-
liui, Bridžportas, Uptono Sinklerio”
bei kiti nustebintų mūsų Lietuvos
paprastą žmogelį: „Kas tai per paukš-
čiai?” Nei velnias, nei gegutė, nus-
pręstų mūsų išmintingoji liaudis. Jau
pačioje Lietuvoje privertė gerbti var-
dus, pavardes, vietovių pavadinimus.

Studijuojant žurnalistiką, pirmo
semestro pradžioje profesorius kalba
apie „savęs įsimylėjimą” ir pataria
vengti savojo „aš”, jį pakeičiant į
„mes”, būti teisingam, objektyviam.
Kažkodėl mūsuose kai kurie rašan-
tieji pernelyg dažnai save mini su
nuolatiniu „aš, man, mano”, ko, deja
(gaila!), neišvengia ir R. Lapas? Įdo-
mu, ar jie iš paauglystės laikų prisi-
mena tą gražią graikų legendą? Ji pa-
sakoja, kaip gražus jaunuolis, vardu
Narcizas, įsimylėjo savo paties at-
spindį upelio vandenyje. Ir jis mirė iš
širdgėlos, negalėjęs ranka to atspin-
džio pasiekti. Aure, toje vietoje, kur
mirė nelaimingasis, išaugo graži gė-
lė, nešiojanti jo vardą, narcizas! Mū-
siškiai narcizistai turėtų mėginti šios
legendos niekad nepamiršti.

Liūdesį sukėlė vieno R. Lapo sa-
kinio užbaigimas. Kalbėdamas apie
mūsų kultūrinį paveldą, pabaigoje jis
užsklendė: „jeigu tokį (paveldą –
S.E.S) mes iš viso turime”. Ar jis tuo
išreiškė savo abejonę, ar norėjo pa-
reikšti, kad mes paveldo neturime?
Na, na, tada jau tikrai būtų per daug.
Mes nesame „ubagų” tauta. Mūsų
tauta didžiuojasi esanti turtuolė savo
paveldu – ištisu lobynu! Šio krašto
teisėjas, suteikdamas pilietybę, pri-
mygtinai (kas skamba tarsi įsakmiai)
linki naujam piliečiui laikytis savo
„old country” tradicijų, nepamesti
papročių, džiaugtis bei skleisti savo
gražias dainas, muziką, šokti tauti-
nius šokius ir t.t. Visa tai ir yra mūsų
kultūrinis paveldas – brangiausias
palikimas!

R. Lapui, gimusiam JAV, gabiam,
plačiai apsiskaičiusiam, mokančiam
keletą svetimų kalbų, nuo mažumės
pamilusiam Lietuvą ir savo gimtąją
lietuvių kalbą, įdomiai išreiškiančiam
savo mintis, linkėtina kūrybingos
sėkmės, kūrybos daržely išravėjus
piktžoles tarp nuostabiai gražių
rožių!

Buvusi studentė sugrįžo
kaip mecenatė

Niekada nenutraukusi ryšių su tėvyne dr. V. Ramonas remia Lietuvos mokslą,
kultūrą ir švietimą. Genadijaus Rykovo nuotr.

NEDELSDAMI PADĖKIME
Čikagos ir jos apylinkėje likusi

vienintelė lietuviška radijo laida
,,Margutis II” yra seniausia lietuvių
radijo laida Amerikoje, įsteigta 1932
m. muziko Antano Vanagaičio. Ta-
čiau šiandien ,,Margučio II” valdyba
yra priversta klausti savo klausytojų,
kaip ilgai norime girdėti lietuvišką
žodį, dainą radijo bangomis?

Taip jau pasaulis sutvarkytas,
kad, kol esame jauni, senosios organi-
zacijos mūsų nedomina. Tačiau kul-
tūringa visuomenė daug pasimoko iš
praeities. Ar reikia rašyti ir aiškinti
apie lietuviškos radijo laidos reikš-
mę? Dejuojame, kad užsidaro senosios
lietuviškos bažnyčios, priekaištauja-
me bažnyčios vadovybei, bet patys lie-
tuviai apleidžia šventoves, jų nelanko
ir neišlaiko. Panašiai atsitiks ir su
,,Margučio II” radijo laida, kurią teks
uždaryti. Valdyba viena laidos neiš-
laikys. Valdyba dirba be jokio užmo-
kesčio, bet sąskaitos ateina ir jas rei-
kia apmokėti. Ižde pinigų yra tik iki š.
m. spalio mėnesio. O kas toliau?

Pasaulio ekonomikos krizė, palie-
tusi Ameriką ir mus visus, sukėlė ne-
mažai rūpesčių. Bet vis tiek stengia-
mės gyventi įprasta vaga: rengiame
gegužines, minėjimus, remiame Lie-
tuvos našlaičius, vykstame į Lietuvą.
Organizacijų skaičius nemažėja. ,,Mar-
gučio II” laidų metu girdime rekla-
mas, kvietimus apsilankyti rengi-
niuose. Būtų gerai, kad kiekviena
organizacija vieną kartą per metus
suruoštų renginį ,,Margučiui II” pa-

remti.
2009 m. balandžio 11 d. ,,Margu-

tis II” atšventė 77-tuosius savo gyva-
vimo metus. Įsteigta radijo laida
sukėlė didelį susidomėjimą Amerikos
lietuvių visuomenėje – nuo jauniau-
sio iki vyriausio. Ji buvo senųjų Ame-
rikos lietuvių jungtis. Toji jungtis vie-
nijo visas organizacijas, išsibarsčiu-
sias po visas lietuvių kolonijas. Metai
bėgo. Keitėsi laikai, keitėsi ir ,,Mar-
gučio II” laidos bei vadovai. ,,Margu-
čio” vadovybė mokėjo prisitaikyti
prie laiko sąlygų, radijo laida liko
svarbi iki mūsų dienų. ,,Margučio”
radijo laidos gyvavimą pratęsė dipu-
kai, atvykę į Ameriką po Antrojo pa-
saulinio karo. Dabar toji karta jau pa-
seno, nedaug jų išliko. O kaip yra da-
bar? Kas perims mūsų vyresniųjų
darbus ir kas pratęs istorinę radijo
laidą Amerikoje?

Galima įvairiai graudinti, bet at-
sakymas yra – pinigai, ir greitas jų
gavimas. Jei kiekvienas Čikagos ir
apylinkėje gyvenantis lietuvis paau-
kotų po vieną dolerį, ,,Margučio II”
gyvavimą pratęstume visiems me-
tams. Laukiame stebuklo! Prašome
aukas siųsti adresu: ,,Margutis II”
2711 W. 71st Street, Chicago, IL
60629. Visos aukos nurašomos nuo
federalinių mokesčių. Už aukas iš
anksto dėkoja ,,Margučio II” valdyba.

Marija Remienė
,,Margutis II” valdybos

pirmininkė
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Bus kuriama šeimai palanki aplinka

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (BNS) –
Teisingumo ministras Remigijus Ši-
mašius siūlo atsisakyti popierinių gi-
mimo, mirties, santuokos ar ištuokos
faktą patvirtinančių dokumentų bei
nustatyti, kad visa informacija apie
asmens civilinę būklę būtų kaupiama
Gyventojų registre.

Šiuo metu kreipiantis dėl socia-
linių, sveikatos priežiūros ar kitų pa-
slaugų, valstybės įstaigos asmens
prašo pateikti oficialų civilinės būk-
lės akto įregistravimą patvirtinantį
liudijimą.

Pavyzdžiui, norint gauti vienkar-
tinę išmoką gimus vaikui, būtina pa-
teikti vaiko gimimo liudijimą, krei-
piantis dėl laidojimo pašalpos turi bū-
ti pateikiamas mirties liudijimas.

R. Šimašius savo ruožtu siūlo nu-
statyti, kad šių dokumentų popieri-
nių liudijimų nebebūtų reikalaujama.
Visos įstaigos, kurioms sprendimų
priėmimui būtų reikalingos žinios
apie asmens civilinę būklę, duomenis
gautų tiesiogiai iš Gyventojų registro.

,,Jei asmuo pageidaus, toks do-
kumentas jam bus išduotas, tačiau
reikalavimo jį pateikti tvarkant rei-

kalus įvairiose įstaigose turi nelikti.
Tai tik papildoma administracinė
našta žmonėms, kuri kartais virsta
laiką ir pinigus kainuojančiomis
problemomis, jei, pavyzdžiui, šie do-
kumentai pametami”, – sako R. Ši-
mašius.

Greta šio tvarkos supaprastini-
mo įstatymo projekte siūloma įtvir-
tinti ir paprastesnę žmogaus mirties
įregistravimo tvarką. Norima nusta-
tyti, kad asmens sveikatos priežiūros
įstaigos, išdavusios medicininį mir-
ties liudijimą, jį perduotų įstaigai, re-
gistruojančiai mirties faktą. Tokiu at-
veju mirusiojo artimiesiems neberei-
kėtų patiems rūpintis dokumentų
perdavimu iš vienos įstaigos kitai.

Siekiant supaprastinti asmenų
aptarnavimą, taip pat siūloma nesieti
civilinės būklės aktų registravimo su
pareiškėjo gyvenamąja vieta. Projek-
te numatoma, kad asmenys civilinės
būklės pasikeitimus galės registruoti
artimiausioje civilinės metrikacijos įs-
taigoje ar kitoje nustatytoje įstaigoje.

Įstatymo projektas artimiausiu
metu bus teikiamas svarstyti Vy-
riausybei.

Si∆loma atsisakyti popierini¨ dokument¨

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (ELTA) –
Pradedami įgyvendinti Europos Są-
jungos (ES) struktūrinių fondų lėšo-
mis finansuojami projektai, kursian-
tys šeimai palankią aplinką. Jais bus
siekiama padėti asmenims, dėl įsipa-
reigojimų šeimai negalintiems dirbti
ar pilnavertiškai dalyvauti darbo rin-
koje.

Kaip teigiama Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos (SADM) pra-
nešime, šeimai palankios aplinkos
kūrimui skirta 36 mln. litų ES lėšų,
ketinama įgyvendinti 19 projektų.
Įgyvendinant projektus bus ugdomas
tolerantiškas požiūris į šeimą turin-
čius darbuotojus, darbo vietose kuria-
ma šeimai palanki aplinka, didinamas
socialinių paslaugų prieinamumas.

Pasak naujojo socialinės apsau-
gos ir darbo ministro Donato Jan-
kausko, šiuo metu nepakankamai
diegiamos ir lanksčios darbo formos,
stinga šeimai palankių darbo vietų,
trūksta paslaugų, kurios padėtų as-
menims, prižiūrintiems vaikus ar sa-
vimi visiškai negalinčius pasirūpinti
artimuosius. Be to, iki šiol išlieka ne-

palankus ir darbdavio požiūris į šeimai
įsipareigojimų turinčius darbuotojus.

ES lėšomis bus finansuojamos
paslaugos asmenims, kurie dėl įsipa-
reigojimų šeimai nedirba arba turi
sunkumų derindami šeimos reikalus
ir darbą. Taip pat ir tiems gyvento-
jams, kurių vidutinės pajamos, ten-
kančios vienam šeimos nariui per mė-
nesį, yra mažesnės už valstybės remia-
mų pajamų trigubą dydį – 1,050 litų.

Už ES lėšas šiems asmenims ga-
lės būti organizuojamos vaikų ar neį-
galiųjų priežiūros paslaugos, kol kiti
šeimos nariai dirba arba bedarbiai
dalyvauja bendruosius įgūdžius tobu-
linančiuose mokymuose. Bedarbiai
šeimos nariai galės tobulinti užsienio
kalbų žinias, mokytis kompiuterinio
raštingumo.

Darbdaviai bus skatinami kurti
šeimai palankią darbo aplinką – tai-
kyti lanksčias darbo organizavimo
formas, sudaryti kolektyvines darbo
sutartis, formuoti palankų požiūrį į
šeimą. Bus rengiami mokymai, kon-
sultacijos darbdaviams, darbuotojų ir
savivaldybių atstovams.

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (BNS) –
,,Barclays” bankas, ketinantis Vil-
niuje steigti informacijų technologijų
centrą, rugpjūčio 18 d. Londone kvies
Jungtinėje Karalystėje studijuojan-
čius lietuvius susipažinti su karjeros
galimybėmis Vilniuje.

Vienas didžiausių pasaulyje Di-
džiosios Britanijos bankų ,,Barclays”
į Lietuvą sieks pritraukti jaunus in-
formacinių technologijų bei inžineri-
jos specialybių profesionalus, išban-
džiusius savo jėgas Jungtinės Kara-
lystės darbo rinkoje ar tebesimokan-
čius šalies aukštosiose mokyklose.

Lietuvos ambasadoje Londone
rengiamame susitikime ketina daly-
vauti ,,Barclays” banko ir darbuotojų
atranką vykdančios įmonės ,,Strate-
gic Staffing Solutions” atstovai.

Teigiama, jog ,,Barclays” kuria-
mas informacijų technologijų centras
Vilniuje turėtų atsidaryti spalį. Ūkio
viceministras Arnoldas Burkovskis
sakė esą jau rastos patalpos, atrinkti
25 darbuotojai.

,,Barclays” informacijų techno-
logijų centre numato įdarbinti iki 300
specialistų. Bankas į jį žada investuo-
ti apie 170 mln. litų

,,Barclays” vilios studentus î Vilniû

Nedarbo skaitliukas sukasi vis greiçiau

Ryga, rugpjūčio 5 d. (ELTA) –
Latvijoje vykusiame devintajame Bal-
tijos šalių šaudymo iš lanko čempio-
nate Lietuvos lankininkai iškovojo 7
medalius. Olimpinių lankų grupėje
čempionu tapo kaunietis Arvydas
Čepulionis. Jis finale įveikė šių metų
Lietuvos vicečempioną klaipėdietį Le-
nardą Bernotą. Trečią vietą užėmė
Ignas Morkeliūnas, dvikovoje dėl
bronzos nugalėjęs vilnietį Tomą Ku-
činską. Skriemulinių lankų grupėje
aukso apdovanojimą iškovojo Lietu-
vos lankininkų federacijos preziden-
tas, tarptautinės klasės sporto meist-
ras, daugkartinis Lietuvos rekordi-
ninkas kaunietis Vladas Šigauskas.
Moterų varžybų finale kaunietė Je-
lena Babinina pralaimėjo estei.

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (Bernar-
dinai.lt) – Birželį nedarbo lygis euro-
zonos šalyse pasiekė 9,4 proc. ir tai
yra didžiausias nedarbas per pasta-
ruosius 10 metų, skelbia BBC. Euro-
stato duomenimis, vien per birželio
mėn. darbo neteko 158,000 žmonių.
Nuo praėjusių metų birželio, kai ne-
darbas eurozonos šalyse siekė 7,5
proc., darbo neteko kiek daugiau nei
3 mln. europiečių. Numatoma, kad
nedarbo lygis ir toliau augs.

Žvelgiant į visas ES šalis didžiau-
sias nedarbas fiksuojamas Ispanijoje
(18,1 proc.), mažiausias – Nyderlan-
duose (3,3 proc.). Atskira ir labai rim-
ta problema ES tampa jaunimo ne-
darbas. Pagal šį rodiklį taip pat pir-
mauja Ispanija (36,5 proc.) ir Lietuva
(31 proc.)

Statistikos duomenimis, kainos
eurozonos šalyse mažėja greičiau nei

buvo numatyta. Kainos 16 valstybių
birželio mėn. sumažėjo 0,1 proc., o
liepą sumažėjimas lyginant su praė-
jusiais metais jau siekė 0,6 proc.

Didėjant nedarbui ES šalyse ir
vis daugiau žmonių netenkant paja-
mų šaltinio gyventojai priversti verž-
tis diržus ir mažinti vartojimą. Siek-
dami pritraukti pirkėjus gamintojai
ir pardavėjai tiesiog priversti mažinti
kainas. Būtent todėl Europos centri-
nio banko specialistai numato, kad
kainos ir toliau kurį laiką mažės.

Šiuo metu Lietuvoje darbo ieško
60,642 žmonės. Tuo tarpu Lietuvos
darbo birža (LDB) gali pasiūlyti tik
1,147 darbo vietas.

Daugiausiai bedarbių įregistruo-
ta Kauno apskrityje, Vilniuje, Aly-
taus, Marijampolės, Tauragės, Klai-
pėdos, Telšių, Šiaulių, Utenos, Pane-
vėžio miestuose.

Auga senesniû automobiliû paklausa
Vilnius, rugpjūčio 4 d. (Lietu-

viams.com) – Per metus naujų auto-
mobilių rinkai smukus beveik per-
pus, vartotojai pradėjo dažniau žval-
gytis į senesnės gamybos automobi-
lius. Pastebėjęs kylantį susidomėjimą
naudotoms transporto priemonėms,
skelbimų svetainė „Autoplius.lt”
1980–1990 m. pagamintų automobi-
lių savininkams siūlo talpinti skelbi-
mus nemokamai. Ši akcija galios iki
šių metų rugsėjo 20 dienos.

Ši vasaros akcija yra „Auto-
plius.lt” atsakas į rinkoje vyraujan-
čią padėtį. Lietuvoje yra 600,000

1980–1990 m. pagamintų automobi-
lių. VĮ „Regitros” duomenimis, tai
sudaro net trečdalį Lietuvos auto-
parko.

Daugiausia skelbimų apie par-
duodamus automobilius sudaro vi-
siems gerai pažįstamos transporto
priemonių ženklai. Net 27 proc. de-
vintame dešimtmetyje gamintų auto-
mobilių skelbimų „Autoplius.lt” sve-
tainėje sudaro „Audi” ženklo auto-
mobiliai. Šiek tiek mažiau yra „Volks-
wagen” automobilių – jie sudaro 18
proc. skelbimų, „Mercedes-Benz” –
16 proc., BMW – 9 proc.

Vilniaus mokytojų namų kiemelyje vyksta Mažoji knygų mugė.
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (BNS) –
Pradedami Vilniaus Šv. Onos bažny-
čios restauravimo darbai. Šiems dar-
bams atlikti Kultūros paveldo depar-
tamentas (KPD) prie Kultūros minis-
terijos skyrė 553,400 litų, Vilniaus
arkivyskupija – 230,700 litų. Bažny-
čios restauravimo projekto vadovas –
architektas Antanas Gvildys. Iš viso
suplanuoti trys šios bažnyčios tvarky-
mo etapai, tačiau, kaip sakė KPD di-
rektorė Diana Varnaitė, neaišku, ar
jiems užteks pinigų. Pasak D. Varnai-
tės, kitąmet visos Lietuvos bažny-
čioms tvarkyti KPD skirs 3 mln. litų.

Šv. Onos bažnyčia prie Bernar-
dinų vienuolyno buvo pastatyta XV a.
pabaigoje. Bažnyčia ne vieną kartą
degė, 1812 m. buvo paversta pran-
cūzų kariuomenės sandėliu.

Lietuvos vyrų rinktinės iškovojo auk-
so medalius olimpinių ir skriemulinių
lankų klasių komandų varžybose.



KABULAS
Naujasis NATO vadovas Anders

Fogh Rasmussen trečiadienį netikė-
tai atvyko į Afganistaną, kur sieks
įvertinti Šiaurės Atlanto organiza-
cijos pastangas kovoti su sukilėliais. Į
Kabulą buvęs Danijos premjeras at-
vyko praėjus vos 3 dienoms po to, kai
pradėjo eiti NATO vadovo pareigas.

TEHERANAS
Mahmoud Ahmadinejad prisaik-

dintas antrajai Irano prezidento ka-
dencijai. Irano opozicija tvirtina, kad
M. Ahmadinejad pasisavino birželio
12 d. už jos kandidatus atiduotus bal-
sus, o po šių ginčijamų rinkimų kilus
dideliems protestams žuvo bent 30
demonstrantų.

***
Irano kalėjime praėjusią savaitę

buvo pakarti 24 nuteisti narkotikų
kontrabandininkai – tai viena iš di-
džiausių masinių egzekucijų per visą
šiitiškos respublikos istoriją, pranešė
dienraštis ,,Etemad”. Karadžio mies-
te mirtimi nubaustų asmenų vardai
šiame pranešime nebuvo nurodyti.
Šiemet šiitiškoje respublikoje mirties
bausmė įvykdyta 219 žmonių.

BRIDGEVILLE
Pennsylvania valstijoje ginkluo-

tas užpuolikas pradėjo šaudyti į mo-
teris, kurios dalyvavo šokių pamo-
koje viename sporto klube, per šį iš-
puolį žuvo 4 žmonės, praneša žinia-
sklaida. Televizija WTAE nurodė,
kad žuvo 4 žmonės – pats šaulys ir 3
kiti asmenys. Šis susišaudymas įvyko
per šokių pamoką sporto klube „LA
Fitness Gym” Bridgeville mieste.

WASHINGTON, DC
JAV antrinėje būstų rinkoje san-

dorių skaičius liepos mėn. pašoko 3,6
proc. ir pralenkė ekonomistų spėji-
mus. Senų būstų sandorių skaičius ti-
kėtinai turėjo augti 1.2–3 proc., todėl
paskelbti duomenys viltingai nuteikė
rinkos dalyvius dėl recesijos pabaigos.
Sandorių skaičius padidėjo po to, kai
jau bent kartą šeimininkus turėję būs-
tai ženkliai atpigo, o palūkanos dole-
riais nukrito iki artimų visų laikų že-
mumų.

PARYŽIUS
Paryžiaus Orli oro uoste trečia-

dienį užsidegus kilti pasirengusio
lėktuvo varikliui, buvo sužeisti 8
žmonės, pranešė tą lėktuvą eksploa-
tuojanti ispanų bendrovė ,,Vueling”.
Nenurodoma, ar sužeistieji yra ke-
leiviai, ar įgulos nariai. Keleivius į
Alikantę Pietryčių Ispanijoje turėjo
nuskraidinti kitas lėktuvas.

RYGA
NATO ruošia Baltijos šalių gy-

nybos planą, Latvijos radijo laidoje
„Krustpunktā” pareiškė šalies gyny-
bos ministras Imants Liegis. Anot jo,
gauta ženklų ir iš JAV apie tokio pla-
no ruošimą. Paklaustas, ar NATO
laiko Rusiją grėsme saugumui, mi-
nistras atsakė: „Atrodo, kad nei
NATO, nei Europos Sąjunga Rusijos
nelaiko grėsme, tačiau tuo pat metu
mes mokomės iš praėjusių metų įvy-
kių tarp Rusijos ir Gruzijos.”

TALINAS
Estijoje nuo metų pradžios gy-

dytojai užregistravo 243 naujus ŽIV
atvejus; AIDS per 7 mėn. nustatytas
20-čiai žmonių. Nuo metų pradžios
ŽIV buvo nustatytas 37 kaliniams.
Pernai Estijoje ŽIV buvo nustatytas
545 žmonėms, AIDS – 61. Iš viso Es-
tijoje užregistruoti 7,152 ŽIV atvejai,
272 žmonėms nustatytas AIDS.

MASKVA
Maskvos apygardos karinis teis-

mas pradėjo iš naujo nagrinėti 2006
m. įvykdyto Rusijos žurnalistės Ana
Politkovskaja nužudymo bylą, kai
Aukščiausiasis teismas atmetė anks-
tesniame procese priimtas išteisina-
mąsias nutartis, sakė vienas naujie-
nų agentūros AFP korespondentas.
Dienraščio „Novaja Gazeta” apžval-
gininkė A. Politkovskaja, kuri griež-
tai kritikavo buvusį Rusijos prezi-
dentą ir dabartinį premjerą Vladi-
mir Putin bei jo politiką Čečėnijoje,
buvo nušauta 2006 m. spalio 7 d.
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ARTIMIEJI RYTAI

RUSIJA

Seulas, rugpjūtis 5 d. (AFP/
BNS) – Buvęs JAV prezidentas Bill
Clinton trečiadienį išskrido iš Šiaurės
Korėjos su jo pastangomis išlaisvinto-
mis dviem Jungtinių Valstijų žurna-
listėmis.

B. Clinton netikėta kelionė į at-
skirtą Šiaurės Korėją vainikavo 4
mėn. vykusias atsargias derybas dėl
dviejų suimtų žurnalisčių ir tapo auk-
so gysla tarptautinio dėmesio sie-
kiančiai komunistinei šaliai.

Pchenjane B. Clinton beveik pus-
antros valandos kalbėjosi su Šiaurės
Korėjos vadovu Kim Jong-Il, su ku-
riuo per 8 metus trukusią kadenciją
Baltuosiuose rūmuose jam neretai
tekdavo žaisti pavojingą geopolitinį
žaidimą, balansuojant ant karo
slenksčio.

Laura Ling ir Euna Lee birželį
buvo nuteistos 12 metų katorgos, ta-
čiau po buvusio JAV vadovo apsilan-
kymo sulaukė Kim Jong-Il malonės ir
išskrido susitikti su džiūgaujančiais
artimaisiais. Vienas JAV pareigūnas

sakė, kad abiejų žurnalisčių, kurios
nelaisvėje praleido 140 dienų, ,,svei-
kata yra labai gera”.

,,Tai viena iš laimingiausių dienų
mano gyvenime, – Lauros Ling tėvas
Doug sakė televizijai CNN. – Esu la-
bai dėkingas vyriausybei, kuri padarė
viską, kad jos būtų išlaisvintos.”

Naujienų agentūros nurodė, jog
per susitikimus su B. Clinton ,,susi-
tarta, jog reikia siekti derybomis iš-
spręsti” abiejų šalių nesutarimus.

Baltieji rūmai tvirtino, jog ši B.
Clinton misija buvo visiškai asmeniš-
ka ir paneigė pranešimus, jog jis per-
davė kokią nors B. Obama žinią.

B. Clinton žmona – JAV valsty-
bės sekretorė Hillary Clinton, kuri
dabar vieši Afrikoje, – sakė esanti ,,la-
bai laiminga ir jaučianti palengvėji-
mą” dėl šios misijos sėkmingos baigties.

Sulaikytoms JAV žurnalistėms
skirti sunkūs nuosprendžiai buvo dar
labiau įtempę Washington ir Pchen-
jano santykius.

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, BNS žinių agentūrų pranešimais)

EUROPA

Washington, DC, rugpjūčio 5 d.
(AFP/BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama ir viceprezidentas Joe Biden
išreiškė susirūpinimą dėl pastaruoju
metu padidėjusios įtampos tarp Rusi-
jos ir Gruzijos, kalbėdamiesi telefonu
su šių šalių vadovais.

Pasak Baltųjų rūmų, Rusijos pre-
zidentas Dmitrij Medvedev paskam-
bino JAV vadovui, norėdamas pasvei-
kinti jį su 48-uoju gimtadieniu. Va-
dovai taip pat kalbėjosi apie būtinybę
mažinti įtampą Kaukazo regione, ku-
riame greitai bus minimos pirmos
Rusijos ir Gruzijos karo metinės.

J. Biden paskambino Gruzijos
prezidentui Michail Saakašvili, ku-
riam išsakė susirūpinimą dėl padė-

ties Rusijos ir Gruzijos santykiuose.
Artėjant abiejų šalių konflikto dėl se-
paratistinės Pietų Osetijos metinėms
Tbilisis perspėjo apie naujo karo su
Rusija galimybę, o Maskva sustiprino
savo pajėgų kovinę parengtį. J. Biden
taip pat ,,pakartojo, jog JAV remia
demokratiją Gruzijoje”.

Praėjus vos kelioms valandoms
po šių pokalbių Jungtinių Valstijų ži-
niasklaida pranešė, jog Rusijos ato-
miniai povandeniniai laivai plaukioja
netoli JAV rytinių krantų. Toks žings-
nis buvo pastebėtas pirmą kartą per
kelerius pastaruosius metus, JAV pa-
reigūnai sakė esantys susirūpinę, jog
Maskvos ir Washington priešiškumas
vėl gali padidėti.

JAV

JAV žurnalistès iõlaisvin-

Sulaikytoms JAV žurnalistėms skirti sunkūs nuosprendžiai buvo dar labiau
įtempę Washington ir Pchenjano santykius. SCANPIX nuotr.

Aptarta padètis Kaukazo regione

Tbilisis perspėjo apie naujo karo su Rusija galimybę, o Maskva sustiprino savo
pajėgų kovinę parengtį. SCANPIX nuotr.
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GAMTOS PRIEGLOBSTYJE
Paruošė Nijolė Nausėdienė El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės patarimai

Vasarą labai gera ištrūkti iš mies-
to, pabėgti nuo viso to užteršto oro į
kokį nors ramų ir švarų gamtos kam-
pelį. Mes ne tik dvasiškai atsigauna-
me gamtoje, bet ir iš jos pasiimame
sau gyvybinės energijos, atsistatome.

Bet koks gyvas padaras turi gy-
vybinės energijos lauką, trumpai dar
vadinamą biolauku. Jis geba pasiimti
iš aplinkos gyvybei reikalingos ener-
gijos, ją kaupti ir teisingai paskirstyti
atskiroms kūno dalims bei ląstelėms.
Mat gyvybinės, kaip ir visos kitos
gamtos jėgos (traukos, elektrovaros,
magnetinės), kuria apie save gana
stiprų lauką, kuris irgi gali skleisti
tam tikrą energiją. Visų mūsų biolau-
kai atspindi atskirų kūno dalių bei
organų sutrikimus, jų poveikio laukų
pakitimus, gyvybinių jėgų susilp-
nėjimą. Atitaisyti biolauką reiškia at-
statyti sutrikusias gyvybines jėgas,
energijos apytaką, išgydyti ligą.

Svarbu žinoti, kad ne visi auga-
lai, taip pat ir žmonės, skleidžia ge-
rą energiją. Neretai žmonės iš kitų
žmonių traukia sau energiją. Ilgiau
pabuvus su tokiu žmogumi pradėsite
jausti galvos skausmą, silpnumą, jėgų
išsekimą, gali atsirasti nemiga. Tad
visada reikia kuo mažiau laiko leisti
su tokiu žmogumi. Labiausiai tą pa-
junta slaugės, slaugančios senus žmo-
nes. Pajutus sunkią atmosferą, erzu-
lį, patartina nors trumpam pasi-
traukti, išeiti į kiemą ar pasivaikščio-
ti ir taip atstatyti savo jėgas. Žmo-
gaus charakterio bruožus, jo jausmus
galima nuspėti net per atstumą: per
laiškus, telefoninius pokalbius, straips-
nius, knygas. Nesunku pastebėti,
kaip pobūviuose ar suėjimuose vienas
žmogus įneša gerą nuotaiką, pakelia
ją, uždega, o kitas, vos tik įėjęs, staiga
tarsi užtemdo visų gerą nuotaiką.

Šiandien daug kas suka galvas,
kaip atgaivinti kadaise senolių gvil-
dentus augmenijos apžavus. Laikas
nugramzdino praeitin žiniuonių mo-
kymus, neatpažįstamai iškraipė juos,
išdildė iš ainių atminties – mat įvai-
rūs tikėjimai skirtingai aiškino mo-
kymą apie augalus, stengėsi juos sieti
su savo dievais, apeigomis, padavi-
mais. Tad augalai, gėlės įgydavo vis
naujų, išgalvotų savybių ir netekdavo
tikrų, prigimtinių, senovės žynių ka-
daise pastebėtų. Žmonija vis labiau
tolo nuo gamtos, nuo jos paslapčių.

Medžiai – sveikatos šaltinis

Miške praleistas laikas kiekvieną
žmogų atgaivina, suteikia naujų jėgų,
sumažina įtampą ir stresą, pagerina
savijautą, pašalina neigiamą bioener-
ginį krūvį. Pabuvus miške susitvarko
medžiagų apykaitos procesai, kraujo-
taka ir kvėpavimas. Žalia miško spal-
va padeda atsigauti akims.

Svarbiausias miško pranašumas
– jame augantys medžiai, galintys pa-
dėti atgauti sveikatą. Medžiai nėra
vienodi, jie skirstomi į donorus, galin-
čius duoti žmogui energijos, ir vam-
pyrus, atimančius iš žmogaus energi-
ją. Žmogui savo energijos suteikia
beržai, ąžuolai, pušys, obelys, ypač
laukinės, kaštonai, kedrai. Universa-
liausi gydytojai – beržai ir ąžuolai, to-
dėl visiems patariama pamėginti jais
gydytis.

Iš žmogaus energiją paima dre-
bulės, alksniai, gluosniai, uosiai. Jais

patariama gydytis ligotiems žmo-
nėms, nes šie medžiai paima neigia-
mą ligonių energiją ir taip padeda
jiems išgyti.

Miške kiekvienam žmogui reikia
susirasti savo medį, galintį jam la-
biausiai padėti. Renkantis savąjį me-
dį svarbiausia yra intuicija. Su savu
medžiu reikia nuolat bendrauti. Pir-
miausia reikia nustatyti, ar pasirink-
tas medis jums atiduos savo energiją,
ar ją ims iš jūsų. Paprasčiausias bū-
das tai nustatyti yra toks. Išsikirpki-
te folijos juostelę, paimkite ją už vie-
no galo rodomuoju pirštu bei nykščiu
ir lėtai prieikite prie medžio. Jei nu-
sviręs folijos kraštas palengva linksta
prie medžio, tai požymis, kad šis me-

dis iš jūsų ims energiją, jei jis tolsta
nuo medžio jūsų link – šis medis su-
teiks jums savo energijos. Arba, jei
priėję prie medžio pajusite nemalo-
nius jausmus, šis medis ne jūsų, pasi-
rinkite kitą, prie kurio artėdami jusi-
te šilumą.

Prieikite prie pasirinkto medžio,
apkabinkite rankomis, atsipalaiduo-
kite ir įsivaizduokite, kad nuo galvos
kojų link lėtai juda šilta banga. Kai
tik pajusite galvos svaigimą ir dilgčio-
jimą stubure, o vėliau visame kūne,
būsite jau įgavę energijos. Tai turi
trukti 2–3 minutes.

Gydomoji medžių energija

Ąžuolas. Šis medis skleidžia di-
džiulę teigiamą energinę galią, stipri-
na imunitetą, gydo infekcines ligas.
Jis padeda pašalinti neigiamus streso
padarinius, gerina nuotaiką, aktyvina
galvos smegenų veiklą, suteikia jėgų,
pagyvina kraujotaką, padeda greičiau
pasveikti. Ąžuolas gali labiausiai pa-
dėti žmonėms tarp 9 val. vakaro ir 3 val.
r., mažiausiai tarp 3 ir 5 val. po pietų.

Sausos ąžuolo šakelės išskiria me-
džiagų, mažinančių padidėjusį krau-
jospūdį, malšinančių galvos skaus-
mus, svaigulį, retinančių padažnėjusį
širdies plakimą. Jei kankina nemiga
arba esate pernelyg sudirgę, savo
miegamajame į vazą (be vandens) įs-
tatykite 3–4 ąžuolo šakeles. Teigiamą
energiją skleidžia iš ąžuolo paga-
minti baldai.

Beržas. Jo energija – šalta ir gai-
vinanti, gydanti nemigą, skatinanti
kūrybines galias. Beržas papildo orą
sveikatai naudingomis medžiagomis,

padeda sutelkti dėmesį. Beržais pata-
riama gydyti peršalimo ligas, gripą,
lėtines ligas, aterosklerozę, gastritą,
opaligę, hepatitą, kolitą, nefritą, pro-
statitą. Šių medžių energija gerina
organizmo medžiagų apykaitos pro-
cesus, stiprina limfmazgių sistemą.

Beržas jums padės, jei nugarą
prisiglausite prie jo ir pastovėsite
10–15 minučių. Sergančioms masto-
patija patariama gabalėlį beržo me-
dienos pridėti prie krūtų, nes beržai
minkština įvairias sukietėjusias vietas.
Žvaliausias beržas būna tarp 6 ir 9 va-
landų ryto ir gyvybingas visą dieną.

Eglės. Jos mažina susikaupusią
neigiamą energiją, naikina streso pa-
darinius, gerina nuotaiką, gydo nuo-
vargį ir depresiją, saugo nuo neigia-
mo šalutinio poveikio. Jos geba iš
žmogaus vidaus organų ištraukti ne-
reikalingą skystį ir išvalyti užterštą
energetinį lauką.

Liepų energija – šalta ir gaivi-
nanti. Jos savo energija nenusileidžia
beržams ir ąžuolams. Liepų energija

gydo fizines negalias, silpnumą, nuo-
vargį ir sugrąžina gyvenimo džiaugs-
mą. Vasarą liepos pabunda 8 val. ry-
to, apie 2–3 val. truputį nusnūsta, vė-
liau vėl būna kupinos energijos.

Jei norite pasikrauti gaivinančios
liepų energijos, pastovėkite šalia lie-
pos pusvalandį. Liepa padės nura-
minti sudirgusią centrinę nervų sis-
temą ir agresyvumą. Po liepa pataria-
ma pastovėti moterims, sergančiomis
lyties organų uždegimu, nusilpus
imuninei sistemai, susirgus skran-
džio ir žarnyno ligomis. Patartina po
liepa pastovėti 1–3 savaites kasdien.

Klevo energija – ypač švelni. Ša-
lia šio medžio žmogų apima džiugi nuo-
taika, sustiprėja centrinė nervų siste-
ma, sumažėja agresyvumas. Akty-
viausias klevų energijos laikas – nuo
7 iki 10 val. ryto. Po klevu patariama
pastovėti 20–25 min. kasdien 16
dienų iš eilės.

Pušys gydo peršalimo ligas, geri-
na organizmo imuninę sistemą, krau-
jo sudėtį, yra puikus antidepresantas,
nuramina sudirgusią centrinę nervų
sistemą. Jos pripildo žmones saulės
energijos, išvalo širdį ir sielą. Pušyne
nepatartina vaikščioti sergantiems
hipertonija bei širdies kraujagyslių li-
gomis. Patyrusiems miokardo infark-
to priepuolį pušyne galima pasivaikš-
čioti tik 10–15 minučių. Kad miegas
būtų ramesnis, seniau lovas gamin-
davo iš pušų.

Kinų liaudies medicinos atstovai
pataria moterims atsistoti veidu į me-
dį ir jį apkabinti, vyrams – prie me-
džio prisiglausti nugara.

Parengta pagal liaudies
mediciną

UŽKANDŽIAUJAME
GAMTOJE
Sūrio rutuliukai

Reikės:
8 oz. tepamo varškės sūrio,
tiek pat puskiečio fermentinio sū-

rio,
1/2 puodelio graikinių riešutų

Atskirai sumalkite graikinius
riešutus ir fermentinį sūrį. Tepamą ir
fermentinį sūrius sudėkite į dubenį ir
išmaišykite (geriausia rankomis). Į
didelę negilią lėkštę suberkite riešu-
tus. Iš masės delnais suformuokite
graikinio riešuto dydžio rutuliukus ir
apvoliokite juos maltuose riešutuose.
Palaikykite vėsiai apie 20–30 min. –
riešutai suminkštės, o sūrio masė įgis
jų kvapo ir skonio.

Sūrio vyniotinis

Reikės:
10 oz. fermentinio sūrio.
Įdarui: 10 oz. varškės, 1 šaukšto

grietinės, 8 oz. supjaustytos virtos viš-
tienos, česnakų, žalumynų, riešutų,
druskos, pipirų.

Įdarui: susmulkinkite vištieną,
česnakus ir žalumynus. Į varškę su-
dėkite grietinę, vištieną, žalumynus,
riešutus, česnakus ir prieskonius, vis-
ką gerai išmaišykite. Fermentinį sūrį
įdėkite į plastikinį maišelį ir užrišę
virkite 15 min. Išsilydžiusią masę iš-
pilkite ant folijos ir iškočiokite, kol
nesustingo. Ant sūrio sudėkite įdarą
ir suvyniokite kaip vyniotinį. Įdėkite
į šaldytuvą, kad sustingtų. Prieš pa-
tiekdami supjaustykite gabalėliais.

Krepšeliai
su lašinukais

Tešlai: 1 lazdelės sviesto, 1 kiau-
šinio, apie 1/2 puoduko miltų, mėgia-
mų prieskonių mišinio, aliejaus.

Įdarui: daugiau kaip 1 puoduko
rūkytų lašinukų su kumpiu, 2 kiauši-
nių, 2 šaukštų majonezo, 1 šaukšto
krakmolo, krapų.

Iš tešlai skirtų produktų paruoš-
kite tešlą ir 1 val. ją laikykite šaltai.
Aliejumi pateptose krepšelių formelė-
se suformuokite krepšelius. Įdarui
suplakite kiaušinius, majonezą, krak-
molą, įmaišykite susmulkintus kra-
pus ir kubeliais supjaustytus lašinu-
kus. Įdarą įdėkite į tešlą išklotas for-
meles. Kepkite 350 F laipsnių orkai-
tėje apie 25 min. Atvėsusius krepše-
lius patogu sudėti į dėžutes kartu su
salotų lapais. Tinka ir prie alaus, ir
prie vyno.

Plikytinių užkandėlė

Tešlai: 4 kiaušinių, 1/2 lazdelės
sviesto, 1 stiklinės miltų, 1 stiklinės
vandens.

Įdarams: 1): 4 oz. lydyto sūrelio,
6 oz. virto kumpio, 1 šaukšto citrinos
sulčių, petražolių. 2) 1/2 puodelio
varškės, 1 puodelio grietinės, drus-
kos, krapų, petražolių, salierų lapų.

Nedideliame puodelyje užvirin-
kinte vandenį su sviestu. Nukelkite nuo
ugnies ir labai greitai maišydami su-
berkite miltus. Gerai išmaišykite. Į at-
vėsusią masę nuolat maišydami po
vieną įmuškite kiaušinius. Į sviestu pa-
teptą skardą palikdami tarpus dėkite
po arbatinį šaukštelį tešlos. Kepkite
375 F orkaitėje. Atvėsusių plikytinių
šonus įpjaukite ir prikimškite įdaru.

Sūrio rutuliukai.
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Skelbimû skyriaus
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai

Akiû ligos

Vidaus ligos

Stuburo ir skausmo ligos

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ� GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Margumynai

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

• ÎVAIRÙS SKELBIMAI •

AR PASIKEITĖ LIETUVOS LAIVO KRYPTIS...

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 65

Politrukas buvo nuginkluotas,
suimtas ir paskui perduotas vokie-
čiams.

Matyt, eil. Jakubonis, nujautęs
politruko nusistatymą nužudyti lie-
tuvių karininkus, pasiliko slaptai
sekti politruko veiksmus.

(,,Karys” – Savisaugos dalių sa-
vaitraštis, 1941.I.3, nr. 3, 6 psl., ,,Mū-
sų vyrai prieš raudonuosius”).

Nei Kazakevičiaus, nei Jakubo-
nio tolimesnio likimo nežinau.

•••
Kitų karių iš brolio – 184 šaulių

divizijos atskirojo 306 pionierių bata-
liono likimai karo pradžioje:

,,J. leitenantas Leonas Beinoras,
306 Pn. Bn. žuvęs ties Indrica”
(,,Karys” 1941 m., nr. 11)

,,Eil. Bronius Grigaitis, 306 Pn.
Bn. Žinau šiuos pr. m. birželio 23–24
d. žuvusius mūsų bataliono karius:

1) nuo žaizdų mirė eil. (Pranas)
Žebrauskas ir eil. (Povilas?) Kazlaus-
kas;

2) eil. Antaną Gulbiną nukovė
politrukas;

3) per susišaudymą pastebėjau
žuvusį plk.ltn. Kundrotą (,,Iš karių
anketų”, ,,Karys” 1941 m., nr. 29)

3. 17 PTO

O mūsų įkyrusis politrukas Na-
vickas kažkokiu būdu nepasitraukė
su rusais ir liko Lietuvoje. Kai aš dar
dirbau Laikinosios vyriausybės Karo
komendantūroje, neprisimenu kokį
mėnesį ir dieną pulkininkas Balsys
išsikvietė mane į kabinetą ir paklau-
sė:

– Ar tu pažįsti tokį Navicką, bu-
vusį politruką, kuris tarnavo 17-tame
PTO divizione?

– Taip. Pažįstu neblogai! – nedve-
jodamas atsakiau.

– Papasakok trumpai apie jo
veiklą. Ar daug šunybių jis ten pri-
dirbo?

Aš viską, ką žinojau, nė kiek ne-
perdėdamas, bet ir neatimdamas, pa-
pasakojau apie tą politruką. Tuomet
plk. Balsys, kiek pagalvojęs, pasakė: –
Šiuo metu jūsų Navickas yra vokiečių
suimtas ir uždarytas IX forte, kartu
su kitais aktyviais bolševikais. Mūsų
Laikinoji vyriausybė nenori keršto ir
kraujo. Todėl ir mes siekiame kuo
daugiau mūsų karių, jeigu jie nepa-
darė didesnių nusikaltimų, išlaisvinti
iš to baisaus kalėjimo. Ar tu sutinki
pasirašyti, laiduoti už Navicko išlais-
vinimą?

Aš atsakiau teigiamai ir pasira-
šiau – paliudijau, kad politrukas di-
delės žalos savo tautiečiams nepada-
rė, o tik buvo bolševikų suklaidintas.
Kiek žinau, Laikinoji vyriausybė to-
kiu būdu nuo aiškios pražūties (vo-
kiečių egzekucijų) išgelbėjo daug suk-
laidintų žmonių. 

Vėliau buvęs politrukas Navickas
uoliai tarnavo vokiečiams, už ką, grį-
žus rusams, pakliuvo į bolševikų la-
gerį. Grįžęs gyveno Kaune ir dirbo
,,Drobėje”. Beje, jis gyrėsi, jog turi
brolį LTSR Aukščiausioje taryboje,
bet tas jo atsižadėjęs.

•••
Kokie kitų 29-jo šaulių korpo,

184 šaulių divizijos, mano – 17-to
PTO diviziono karių likimai? Tik

1992 vasarą sužinojau, kad tada,
1941-jų birželį, mano ginklo draugai:
,,Eil. Seredinskas, PTO 17. Dn. žuvo
už Maladečinos” (pagal 13: ,,nužudy-
tas sovietinių aktyvistų”); ,,Eil. Jan-
kauskas Bronius 184 ŠD Pt. Dn. žuvo
VI.23 prie Merkio”; ,,J. psk. Valionis
Antanas, 184 ŠD Pt. Dn. žuvo VI.23
prie Merkio” (,,Karys”, 1941 m., nr. 4).

Kitiems labiau pasisekė:

Eil. Vladas Grigas, buv. 17 PTO
diviziono, rašo: Pirmąją karo dieną
su pabūklu buvome paskirti prie 262.
ŠP 3 lietuviai, 4 rusai ir 2 rusų leite-
nantai. Antrąją karo dieną traukė-
mės į Vilnių. Pastebėję vokiečių lėktu-
vą, pasislėpėme po medžiu. Netrukus
vienoje kelio pusėje pamatėme tankų
ir traktorių (vilkiką – L. Č.). Pabūklo
vadas Vladas Ivanauskas nušliaužė į
priekį patikrinti, kieno tie tankai.
Grįžęs pranešė, kad rusų. Lėktuvui
nuskridus, mes vėl važiavome toliau.
Užvedus mūsų traktoriaus motorą,
tuoj pasigirdo šūvis. Aš nušokau ir
pasislėpiau už traktoriaus. Traktori-
ninkas, staiga pasukęs traktorių
atgal, pilnu greičiu paleido jį riedėti.
Aš laikiausi įsikabinęs į traktoriaus
langelį. Kol mes važiavome, visą lai-
ką mus apšaudė rusai. Pagaliau virš
traktoriaus pasirodė dūmai. Trakto-
rininkas pranešė, kad užsidegė tepa-
las ir toliau važiuoti negalime. Tuo-
met išlipome ir per rugius nušliau-
žėme į mišką. Iš 9 likome tik 5. Vėliau
ir aš atsiskyriau ir pasidaviau vokie-
čiams (,,Iš karių anketų”, ,,Karys”
1942.X.3, nr. 41).

Eil. P. S., buv. prieštankinio divi-
ziono, rašo: Jau buvome nuvaryti į
Minsko apylinkes. Kai mus pasivijo
vokiečiai ir iš miško pradėjo į mus
šaudyti, vienas rusų leitenantas įsakė
mums parengti pabūklus. Neberasda-
mas kitos išeities pabėgti nuo rusų,
šoviau į šį rusų leitenantą, o eil. P. V.
šovė į kitą rusą. Po šių šūvių pradė-
jome bėgti į vokiečių pusę. Tuo laiku
pavyko mums šešiems pabėgti ir pa-
tekti pas vokiečius. Vokiečiai, išklau-
sinėję, kas mes esame, mandagiai su
mumis elgėsi ir paleido laisvai eiti
namo. Teko toli eiti, kol pasiekėme
Vilnių. Iš mūsų karių žinau šiuos žu-
vusius: 1) šoferį Seredinską iš Mari-
jampolės aps., 2) Bronių Jankauską
iš Panevėžio aps., 3) j. psk. Antaną
Valionį, rodos, nuo Kėdainių aps.
Mums pabėgus, Minsko apylinkėse,
rusų pusėje, dar palikome šiuos lietu-
vius karius: 1) eil. Igną Rulevičių,
Trakų aps., 2) Povilą Liaušką, Pane-
vėžio aps., 3) Vladą Judicką, Trakų
aps., 4) Apolinarą Pikevičių, Mažei-
kių aps., 5) Donatą Alšauską, Ukmer-
gės aps., 6) Joną Gudavičių, Kauno
m. Be to, bėgdami komisarai ir polit-
rukai pas save į mašinas įsisodinę
nusivežė kpt. Petronį, ltn. Itomlenskį
ir karį Vladą Jušką, Tryškių val. (,,Iš
karių anketų”, ,,Karys”, 1942.X.10,
nr. 42)

4. Kiti

Taip ir nežinau tiksliai, kurioje
Gudijos vietoje tada jie mus sušaudė.
Bet kad tai įvyko kažkur už Minsko,
netoli Igumenės (Červenės) mieste-
lio, esu beveik įsitikinęs. Mūsų ko-
lonoje daugiausia buvo Vilniaus kalė-
jimo kaliniai. 

Bus daugiau.

REIKALINGA lenkiškai ar angliškai
kal banti moteris, prižiūrėti vyresnio
am žiaus moterį, paruošti maistą ir
sut var kyti namus Čikagos šiaurėje,

šalia ,,Brickyard Mall”. 
Atlyginimas 1,000 dol. per mėn. 

Tel. 815-409-8611

ČIIAA GGAAL�JJOO BBŪTTII JJŪSSŲ
SSKKEELLBBIIMMAASS

Tel. 773-585-9500

Fax.773-585-8284

Atkelta iš 3 psl.
O kaip su mažas pajamas gau-

nančiomis šeimomis ir jų pusalka-
niais vaikais? Kaip su jų galimybėmis
stoti į universitetus, kurias gerokai
sumažino liberalo iki kaulų smegenų
G. Steponavičiaus įpirštos reformos?
Bet kokiam asilui gali šauti į galvą
mintis reikalauti iš liberalų, kad jie
savo veiksmais solidarizuotų visuo-
menę, jei jų šūkis – tai „skęstančiųjų
gelbėjimas – jų pačių reikalas”?

Prezidentė D. Grybauskaitė po
savo kelionės po Lietuvą pasibaisėjo
socialiniais skirtumais. Natūralu
tikėtis, kad ji pateiks priemonių pa-
ketą, kuris tą atskirtį sumažintų. Bet

kol kas matome tik jos nevetuotą
įstatymą dėl bazinio atlyginimo ma-
žinimo. O šis įstatymas net nekvepia
jokiu solidarumu. Socialiniais skirtu-
mais baisėjosi ir Prezidentas Valdas
Adamkus. Tik kas iš to?

Apibendrinant reikia pasakyti,
kad kol kas Lietuvos laivas, kurio ka-
pitono tiltelyje tvirtai stovi krizių
premjeras, ir toliau plaukia dešiniuo-
ju halsu į prapultį. Kas nustatė tokią
Lietuvos kryptį? Aišku, kas. Tai Lie-
tuvos rinkėjų valia. Bet ar Preziden-
tė ilgai galės pritarti tokiam laivo
kursui, dar pamatysime.

Bernardinai.lt

Didžiausios ir populiariausios in-
ternetinės enciklopedijos „Wikipe-
dia” angliškoje versijoje sumažėjo nau-
jų tekstų skaičius. Analitikai tai
vertina kaip vieną iš artėjančio „Wi-
kipedia” saulėlydžio ženklų, skelbia
„New Scientist”. Vieno iš jų – Edo
Chi – atlikto „Wikipedia” turinio ty-
rimo apžvalga skelbiama šiame tin-
klaraštyje.

„Wikipedia” turinį kuria jos var-
totojai. 2001 m. internete atsiradusi
„laisvoji enciklopedija” labai greitai
išaugo iki 3 mln. straipsnių. Tačiau jų
kūrimo dinamikos tyrimai liudija,
kad pastaraisiais metais enciklopedi-
jos turinio didėjimo greitis pradėjo
mažėti. 2006 m. enciklopedijoje kas
mėnesį atsirasdavo apie 60 tūkstan-
čių naujų straipsnių. Toks jų kiekis
kurį laiką išliko, tačiau ilgainiui pra-
dėjo mažėti. Toks pat reiškinys paste-
bėtas ir analizuojant straipsniuose
daromų pataisų kiekį – jis sustojo ties
5,5 mln. pataisų per mėnesį riba. Ak-
tyvių „Wikipedia” redaktorių skai-

čius taip pat sumažėjo iki 750 tūks-
tančių ir kol kas nesikeičia.

Be to, E. Chi ir jo kolegos paste-
bėjo, kad pastaraisiais metais smar-
kiai sumažėjo nereguliariai pataisas
straipsniuose darančių vartotojų skai-
čius. Tuo tarpu palyginti reguliariai
„Wikipedia” redaguojančių asmenų
skaičius išaugo nuo 5 iki 15 proc. Ty-
rėjai pastebėjo ir dar vieną permainą:
2003 m. buvo ištrinama ar perrašoma
apie 10 proc. „atsitiktinių” redakto-
rių padarytų pataisymų. Dabar šis
skaičius išaugo iki 25 proc.

„Wikipedia” turinio pokyčius
nagrinėjusių tyrėjų manymu, šie po-
kyčiai gali būti „laisvosios enciklope-
dijos” saulėlydžio ženklai. Pasak jų,
ilgainiui naujų redaktorių skaičius
gali sumažėti iki statistiškai nereikš-
mingo skaičiaus. Dėl to smuks straips-
nių kokybė, nes ribotas redaktorių
skaičius negalės išlaikyti deramo en-
ciklopedijos lygio pačiose įvairiausio-
se žinių srityse.

Balsas.lt

„Wikipedia“ pranašaujamas saulėlydis
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ATGYJA PRIMIRŠTI VARDAI IR DARBAI
Krepšinio išvykai Pietų Amerikon – 50

PETRAS PETRUTIS
Tęsinys. Pradžia liepos 30 d.

Medeline sužaidus porą rung-
tynių ir jas laimėjus 70:39 ir 66:37,
teko sugrįžti į sostinę Bogotą ir čia,
liepos 13 d. išmėginti jėgas su šalies
meistru – „Icasa” komanda. Sakoma,
jog mėnesio 13-oji diena yra nelai -
mingiausia mėnesio diena. Šiuo kar -
tu teks pralaimėti, porino vienas Ko-
lumbijos lietuvis. Tačiau taip neatsi-
tiko. „Icasa” komanda buvo sudorota
81:68 pasekme. Beje, įvyko nenuma-
tyta nelaimė. Rungtynių metu sulūžo
ir įgriuvo žiūrovų suolai. Apie tai
pranešinėjo radijo stotys ir buvo rašo-
ma laikraščiuose. Tačiau tai – „ne
mū sų kiaulės, ne mūsų pupos.”

Skrendant iš Kolumbijos teko
stabtelėti Ekvadore ir Peru, o paskui,
skrodžiant kontinentą, pasiekti Bue-
nos Aires, Argentinos sostinę. Čia
mū sų laukė didžiulė vietos lietuvių
kolonija.

Pirmosios rungtynės prieš „Ko-
vo” komandą baigėsi mūsų laimėjimu
– 99:54. Deja, prieš G.E.B.A. buvo
lemta pralaimėti, baigminė pasekmė
66:64. Šios rungtynės susilaukė dido-
ko argentiniečių dėmesio. Rungtynių
eigą transliavo dvi radijo stotys ir
aprašinėjo visi dienraščiai. Žinia,
vietinių krepšininkų laimėjimas buvo
neblogai įvertintas.

Iš Buenos Aires nuskridus į
Urug vajaus sostinę Montevideo, pir-

miausiai teko susitikti su vietos lietu-
vių „Vyčio” klubo krepšininkais. Jų
gretose žaidė du buvę Urugvajaus
rinktinės žaidėjai – Victorio Cieslins-
kas ir Slacinskas. „Vytis”, neatsilai-
kęs prieš mūsiškių spaudimą, pra-
laimėjo 55:72.

Kitą dieną teko susidurti su
Mon tevideo miesto rinktine. Iš tiesų,
tai buvo Urugvajaus krepšinio rink -
tinė. Urugvajaus krepšininkų žaidi-
mas buvo sulaukęs tarptautinio gar -
so. Helsinkio olimpinėse varžybose
Urugvajaus krepšininkai lai mėjo
bron  zos medalį. Tąsyk Urugvajaus
rink tinėje žaidė lietuvis V. Cieslins-
kas.

Tenka pasakyti, kad rungtynių
pradžia prieš urugvajiečius buvo
pasiutusiai nesėkminga. Vienu metu
urugvajiečiai pirmavo devynių taškų
persvara. Tačiau mūsų krepšininkai,
nenuleido rankų, išlygino rezultatą ir
užbaigė rungtynes 80:70 laimėjimu.
Bravo mūsiškiams!

Lankantis Mondevideo teko arti-
mai bendrauti su mūsų tautiečiais,
urugvajiečiais ir su tenykščiais ame-
rikiečiais. Miesto burmistras mus
priėmė savo įstaigoje, vaišino res-
toranuose ir net pakvietė išmėginti
laimę vietos prašmatniuose lošimų
namuose. O JAV ambasados kvietimu
teko pasivaišinti, lietuviškai padai-
nuoti ir priimti kvietimą nuvykti į
Porto Alegre, Braziliją, ir sužaisti
rungtynes prieš Rio Grande de Sul

Akimirka iš rungtynių Maracay, Venesuela. Iš kairės: K. Germanas, R. Dir vo -
nis, A. Šimkus, J. Skaisgiris.                  ,,Išeivijos lietuvių sportas” nuotr.

provincijos rinktinę. Mūsų krepši-
ninkai nesunkiai įveikė brazilus –
92:54.

Iš Porto  Alegre keliai vedė į Sao
Paulo. Šiame mieste draugiškos run -
g tynės prieš lietuvių krepšinin kus
baigėsi mūsiškių 29:23 laimė ji mu.
Deja, kitą dieną teko nusileisti Bra -
zilijos krepšinio meistrams – ko-
mandai „Palmeiro”. Šios rungtynės
buvo pralaimėtos 66:71. Malonu pa-
stebėti, jog šis  Amerikos lietuvių
krepšininkų pasirodymas atkreipė
brazilų sporto viršūnių dėmesį. Ne-
trukus buvo gautas kvietimas atvykti
į sostinę Rio de Janeiro, rungtynėms
su Brazilijos rinktine (pasaulio čem-

pionais), besiruošiančia artėjančioms
Pan  American  sporto žaidynėms.
Bra zilų kvietimas buvo priimtas. Dėl
keturių mūsiškių pakrikusios svei-
katos ir rungtyniaujant apverktinai
sudėčiai prieš pasaulio čempionus, te -
ko „suglausti ausis”. Nors mūsiškiai
vienu metu pirmavo, rungtynės buvo
pralaimėtos. Baigminė pasekmė
99:66 Brazilijos rinktinės naudai.

O kas toliau? Toliau dar buvo
rungtynės Venesueloje ir Trinidade.
Apie tai bus parašyta kitą savaitę.

P. S. Naudotasi Lituanistinio ty -
ri mo ir studijų centro archyvine me -
džia ga ir leidiniu „Išeivijos lietuvių
sportas. 1944–1984”.

Karinos Matiukienės darbų paroda Danijoje
Danijoje, sename Brandės miesto

(Jutlandija) senajame depe, vadina-
mame „RemisenBrande” įsikūrusioje
galerijoje „Gallery SPOR 1”  atidaro-
ma tarptautinė šiuolaikinio meno
paroda, kurioje bus pristatyti darbai,
ku riuos sukūrė iš 7 šalių (iš Danijos,
Lietuvos, Vengrijos, Lenkijos, Bra zi -
lijos, Kinijos ir Japonijos) atvykę 16
menininkų dvi savaites trukusiose
tarptautinėse vizualiųjų menų dirb -
tu vėse Brandėje. Parodoje bus rodo-
mi ir žymios lietuvių tekstilininkės
Ka rinos Matiukienės (www.karina.lt)
šiose kūrybinėse dirbtuvėse sukurtų
20 darbų.

Į Brandę Karina Matiukienė at -
vyko liepos mėn. viduryje, pasibaigus
„Vilniaus – Europos kultūros sosti -
nės 2009” projektui „Mano teritori-
ja”, kur jai teko vesti minkštosios
skulptūros kūrybines dirbtuves jau -

nie siems menininkams. Po darbingo
kū rybinio mėnesio ir ne mažiau dar -
bin go bendravimo su jaunimu, po
dau gybės patirtų kultūrinių renginių
Vil niuje Karina atvyko į Daniją, bet
šįkart – savo meninių idėjų ir kūry-
binių sumanymų įgyvendinti. Kas -
me  tiniame Brandės tarptautiniame
vi zualiųjų menų projekte Karina pa -
kviesta dalyvauti pirmą kartą. Savo
naujausiuose kūriniuose Karina nau-
doja šilkografines klišes ir tapybą, de -
rina keletą skirtingų paviršių – mati -
nį, blizgų. Pasak autorės, jos sukurti
darbai kalba apie vidinę tylą ir bu vi -
mą tarp praeito, esamo ir būsimo lai -
ko. Į klausimą, kaip ji sugebėjo per
to kį trumpą laiką sukurti tiek daug
darbų, menininkė atsakė, jog puiki
dar binė atmosfera, kuriančių me -
nininkų ir dirbtuvių kolegų pagarba
vie ni kitiems, kūrybinis įkvėpimo

ant  plūdis, atsiribojimas
nuo kasdienių rū pesčių
ir daug kitų gražių da ly -
kų nulėmė parodai Bran  -
dėje sukurti di delį kiekį
dar  bų.

1986–1990 m. Kari -
na Matiukie nė studijavo
rūbų modeliavimą Kau -
no St. Žuko technikume,
vėliau – tek s tilę Vilniaus
dailės akademijoje, kur
1998 m. ji apsigynė ma -
gistro diplo mą. Per pas -
ku  tinį dešimtmetį daili -
ninkė yra surengusi ne -
mažai asme ni nių parodų
Lietuvoje, pelniusi dau-
gybę įvairių apdovano-
jimų ir stipendijų (1999
m. laureato diplomą tek-

stilės pa rodoje Kaune „Linija”, 2001
m. „Site des Arts International” Pa -
ryžiuje, Kultūros ir sporto rėmimo
sti pendiją, „Sleipnir” stipendiją Ber -
gene surengtoje parodoje „Textile”,
2008 m. LR KM menininko stipendi-
ją „Grafinė tekstilė, tekstilinė grafi-
ka” ir kt.), tad meno pasaulyje jos
var   das tapo daugeliui žinomas. Me -
nininkė taip pat dalyvavo daugybėje
grupinių parodų tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje, pristatė savo darbus Škoti-
joje, Estijoje, Norvegijoje, Šve dijoje,
Danijoje, Vengrijoje, Vokie tijoje,
Ukrainoje, Rusijoje, Turkijoje, Len -
kijoje ir Rumunijoje. 

Karina Matiukienė savo objektus
ir paveikslus kuria naudodama įvai -
rias medžiagas – veltinį, popierių, au -
dinius, įvairius marginimo būdus ir
technikas. Ji sako, kad savo darbuose
siekia sujungti tekstilę ir grafiką, no -
ri panaikinti ribas tarp šių dailės ša -
kų. Menininkei taip pat labai svar-
bios spalvos, jų pustoniai, atspalviai
bei lytėjimo pojūtis, taigi ir kūrinio
pa viršius.

Tarptautines vizualiųjų menų
kūrybines dirbtuves Brandėje ir jose
sukurtų darbų parodas jau 17 metų
kasmet rengia danų meno bendrija
„Kulturremisen”, bendradarbiauda -
ma su įvairiomis meno institucijomis
ir organizacijomis: Nagojos menų
universitetu, meno galerija „Galleria
Finarte”, Osakos meno organizacija
„Art Base Null”, Danijos kultūros
institutu Beijing, Pamario (Pomera -
ni jos) kunigaikščio pilimi Lenkijoje
(Marianow tarptautinės kūrybinės
dirbtuvės) ir kt.  Šiuo renginiu siekia-
ma vystyti profesionalų dialogą ir
stip rinti ryšius tarp pasaulio meni -

ninkų, taip sukuriant geresnę dirvą
asmeniniam menininko tobulėjimui
ir atveriant didesnes galimybes meni -
niam bendradarbiavimui be sienų.
Per tuos metinius vizualiųjų menų
su sitikimus ne kartą gimė įdomūs
individualūs projektai, kuriuos me ni -
ninkai, senajame depe įkvėpti kūry-
binės ir draugiškos atmosferos, įgy -
ven dino atskirai, įvairiausiose pa sau -
lio šalyse. Brandės kūrybinės dirbtu-
vės ilgainiui tapo eksperimentine
platforma su aukšto lygio tarptauti -
nio šiuolaikinio meno pasiūla.

Paroda Brandės galerijoje „Ga -
llery SPOR 1” vyks iki spalio 30 d.

Liana Ruokytė-Jonsson
LR kultūros atašė 

Danijoje, Islandijoje ir
Norvegijoje 

Karina Matiukienė

Karina Matiukienė. ,,Lietaus drakonas”. 2009.
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Kultūrinis Tartu gyvenimas

Tartu žinomas dėl savo turtingo
Hanzos sąjungos laikų palikimo.
Šiame mieste yra įsikūrę garsiausi
Baltijos šalių universitetai. Ypatinga
šimtmečių išminties ir jaunatviško
džiaugsmo harmonija suteikia Tartu
savitą aurą, kurią galima pajusti tik
senuose universitetiniuose miestuose.

Be universiteto Tartu gali pasiū-
lyti ir kitų įdomybių: šio miesto isto-
rinė pilies Tomės kalva šiais laikas
yra mėgiama pasivaikščiojimų vieta,
o akmenimis grįstos gatvelės nuveda
miesto svečią prie daugybės muziejų
ir žavingų mažų kavinukių.

Aplankykite Hanzos „St. Antho-
ny’s guild” (Šv. Antano gildijos) kavi-
nę arba pasimėgaukite praėjusio
šimtmečio dvasia „Lounge Werner”
ar „University Café” kavinėse.

Pažvelkite į žvaigždes „Tõrave-
re” observatorijoje arba paplaukioki-
te krovininiu „Jõmmu” laivu, nu-
plukdysiančiu jus žemyn per šimtme-
čius Emajegio upe.

Nepraleiskite progos apsilankyti
Tartu žaislų muziejuje – čia nukeliau-
site atgal į vaikystės prisiminimus.
Siūlome užsukti į Estijos aviacijos
muziejų, kuriame jūsų mintys įgis
sparnus.

Aktyvus poilsis

Pats faktas, kad daugiau kaip 20
proc. iš 100,000 Tartu gyventojų yra
studentai, daug ką pasako. Tai – jau-
natviška dvasia ir nerūpestingumu
alsuojantis miestas. Tai vieta, kurioje
verta būti, jeigu norite praleisti laiką
su senais bičiuliais ar susirasti naujų
draugų.

Norėdami geriau apžvelgti mies-
tą ir jo apylinkes, skriskite oro ba-
lionu arba pasirinkite kurį nors iš
daugybės žygio pėsčiomis maršrutų.
Numalšinkite savo apsipirkinėjimo
malonumo alkį „Lõunakeskus” arba
patirkite kvapą gniaužiančių 4D kino
teikiamų pojūčių „AHHAA” centre.

Nors Tartu praeitis yra susijusi
su Hanzos sąjungos tradicijomis, kai
kurios geriausios miesto kavinės la-
biau primena Pietų Europos šalis: pa-
juskite nuostabią Italijos atmosferą
„Café Truffe” arba pasimėgaukite
autentiškais gruziniškais patiekalais
„Gruusia Saatkond” kavinėje. Para-
gaukite nepaprasto skonio rankomis
gamintų triufelių „Café Pierre”, o
restorane „Crepp” užsisakykite gar-
siųjų vištienos salotų. 

Pernu kultūrinis 
gyvenimas

Pernu (Pärnu) – išvaizdus, nedi-
dukas miestelis vakarinėje Estijos da-
lyje. Jis garsus tuo, kad vasarą tampa
pagrindiniu šalies kurortu. Pernu
gausu atsipalaidavimą teikiančių
sveikatingumo centrų, smėlio paplū-
dimių ir įdomių architektūros pa-
minklų.

Jeigu atvykote į Pernu, būtinai
apsilankykite bent viename iš daugy-
bės miesto sveikatingumo centrų. Iš-
mėginkite masažą lavos akmenimis,
pasikaitinkite infraraudonųjų spin-

dulių saunoje arba atsipalaiduokite
druskų kambaryje.

Būtinai dalyvaukite neilgoje apž-
valginėje išvykoje po miestą: pamaty-
site nuostabaus grožio parkus, iš-
vysite įvairių architektūros stilių sta-
tinių, nueisite į baroko stiliaus Jeka-
terinos bažnyčią arba senovinę rusų
Jelizavetos bažnyčią. Prie Raudonojo
bokšto nusipirksite suvenyrų.

Jeigu vienu metu norite pasimė-
gauti architektūros grožiu ir gastro-
nomijos kūriniais, apsilankykite
„Villa Amende”, ištaigingame „ju-
gend” stiliaus pastate, kuris kadaise
buvo vienas iš geriausių šalies gur-
maniškų patiekalų restoranų.

Vakaras galėtų baigtis pasivaikš-
čiojimu Pernu pajūrio bulvaru, pasi-
sėdėjimu kavinukėje ir didingais lėtai
į jūrą besileidžiančios saulės vaizdais.

Aktyvus poilsis

Pernu – oficiali Estijos vasaros
sostinė, o tai reiškia, kad šiame
mieste visuomet rasite, kuo užsiimti,
ypač vasarą. Galite rinktis: vaikščio-
site po parduotuves, kol kojos laikys,
klausysitės gero džiazo koncerto, šok-
site ligi aušros ar tiesiog gulėsite pa-
plūdimyje. Neabejokite, Pernu – vie-
ta, kurioje verta leisti laiką.

Išmėginkite drąsą „Valgeranna”
pramogų parke arba, kol kraujas už-
virs, tobulinkite smūgį golfo lazda
„White Beach Golf” golfo aikštyne.
Tuomet persikelkite į „Lustipark”
parką, kuriame galėsite išmėginti vi-
sas pramogas, pradedant čiuožimu
vandlente, baigiant pasiplaukiojimu
banano formos laiveliais.

Nedidukėse Rūtli gatvės parduo-
tuvėlėse įsigykite gražių, nedidelių
miestą primenančių dovanėlių ir es-
tiškų rankdarbių arba pasiieškokite
sau garsių Estijos madų kūrėjų dra-
bužių  „Pärnu Centre”, „Port Artur”
ar „Kaubamajakas” parduotuvėse.

Vakarą pradėkite puikiu patie-
kalu – pasimėgaukite geriausiais eu-
ropietiškos ar azijietiškos virtuvių
patiekalais „Villa Wesset” arba para-
gaukite viduramžių valgių „Seegi
Maja” restoranuose.

Balsas.lt

TARTU IR PERNU – ESTIJOS MIESTAI,
VERTI APSILANKYTI

Pernu paplūdimys.                                                                                              Nuotr. http://en.wikipedia.org

Pernu bažnyčia.

Tartu fontanas ,,Besibučiuojantys studentai”.



�Susitikimas su ,,Ateities” žur-
nalo redaktore Reda Sopranaite vyks
sekmadienį, rugpjūčio 9 d.,  12:15 val.
p. p. Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos kiemelyje prie Pa saulio lietu-
vių centro (esant lietui renginys vyks
pastato viduje). Redaktorė papasakos
apie Lietuvos ateitininkus ir jų veik-
lą, apie pasi ruošimą 2010 metais Vil -
niuje vyksiančiam Ateitininkų kon-
gresui. Žurnalo ,,Ateitis” redaktorė
R. Sopranaitė – Vilniaus krašto atei-
tininkų valdybos narė, prelato Juozo
Prunskio premijos laureatė. Į Čikagą
ji atvyko iš Ateitininkų sendraugių
sto vyk los Dainavoje

�Po 10:30 val. r.  šv. Mišių Jėzui -
tų koplyčioje Jaunimo centro kavinė-
je nuo rugpjūčio 9 d. sekmadieniais
lankytojai vėl bus vaišinami kava. 

�Knygos ,,‘Draugas’ –100. Už ti -
kėjimą ir lietuvybę” sutiktuvės vyks
rugsėjo 20 d., sekmadienį, Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
cen tre, 14911 127th St., Lemont, IL
60439. Pradžia 12:30 val. p. p. Apie
kny gą kalbės  dienraščio  bendradar-
bis Alek sas Vitkus. Norintys galės šią
knygą įsigyti. Užsisakę ir sumo kė ję
už knygą ją gali atsiimti ,,Draugo”
ad ministracijoje darbo dienomis nuo
9:30 val. r. iki 4:30 val. p.p. Tie, kurie
neužsisakė knygos, ją gali nusipirkti
,,Draugo” knygynėlyje. Perkantiems
knygą dabar – ji kainuoja 45 dol. JAV

(išskyrus Illinois valstiją) gyvenan -
tiems žmonėms su persiuntimu kny -
ga kainuoja 50 dol. Illinois valstijos
gyventojai už siuntimą paštu dar turi
pridėti papildomą 4.61 dol. mokestį
(sales tax). Tad šie gyventojai iš viso
už knygą su persiuntimu moka 54.61
dol. Čekius rašyti: ,,Draugas”. Siųsti
,,Draugo” administracijai adresu:
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

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

��Lietuvos Vyčių Antracite 144
kuopa rugpjūčio 15 d., šeštadienį, nuo
11 val. r. iki 5 val. p.p. ir rugpjūčio 16
d., sekmadienį, nuo 12 val. p.p. iki 4
val. p.p. Schuylkill Mall (Route 61
and I–81, Frackville, PA) ruošia 95-ą -
sias Pennsylvania Lietuvių dienas.
Pro gramoje: lietuviškų tautinių šo -
kių grupės: ,,Ma lūnas” (Balti mo re),
,,Žil vinas” ir ,,Aušrinė” (abu iš Phi la -
del  phia), ,,Gin  taro” jaunieji šokė jai iš
Mahanoy City. Akordeonu gros Lyn -
ne Cox, bendrą dainavimą ves ,,Du ra
bro liai”. Jūsų laukia lietuviš kas
mais tas, rodiniai muziejuje, me nas ir
lie tu viškos prekės. Dau giau in forma -
ci jos tel.: 570-874-4092 (La rry Do ma -
lakes) arba el. paštu do mala kes_ins@ -
hot mail.com; tel.: 215-429-0134 (An   na
Kli  zas) arba el. paštu: Akliz1 @ veri -
zon. net.

12                     DRAUGAS, 2009 m. rugpjūčio 6 d., ketvirtadienis

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î

Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Žinios iš Kanados

IŠ ARTI IR TOLI...

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

Vasara. Džiaugiamės saulėtomis dienomis, dažniau būname lauke. Ne vie  nas
skaitytojas šalia namų turi gėlyną, kurį puoselėja. Šalia gėlių rasi skulptūrėlę,
fontanėlį ar paukšteliui lesyklėlę. Dailininkas Alvydas Pakarklis  kiemą puošia
savo padarytomis skulptūrėlėmis. 

Alvydo Pakarklio nuotr. 

,,Draugo” knygynėlyje dar gali-
ma nusipirkti knygą ,,Lietuvių pėd -
sa kai Amerikoje” (jų liko tik 2). Tai
Au dronės Škiudaitės redaguotas,
Vil  niuje 2006 metais išleistas 807 psl.
leidinys. Jį išleido JAV LB Kultūros
taryba.

„Surinkome lietuvių išeivių
istoriją po kruopelę iš visos Amerikos
ir dovanojame Lietuvai”, – knygos
įžangoje rašo M. Remienė. Čia cituo-
jama ir išeivijoje dirbusio filosofo dr.
Juozo Griniaus mintis, kad „Tautai
priklausome pačia būtimi, o ne vieta,
kurioj gyvename”. Knygos iniciatorė
Marija Remie nė ir redaktorė prieš
ruošiant šią knygą pervažiavo
Amerikoje seniausias lietuvių gyven-
tas apylinkes, rinko adresus, doku -
men tus, atsiminimus, fotografijas.
Jų, taip pat piešinių, žemėlapių kn y -
goje sudėta per 800. Pirmosios žinios
apie lietuvius Amerikoje, ank s tyvoji
emigracija ir jos prie žas tys, lie -
tuviškų parapijų atsiradimai at s -
kirose valstijose, išeivijos jaunimas,
įvairių organizacijų veikla, radijas ir
spauda, buitis ir kultūra, svajonės ir
tikrovė, meninė raiška, ansambliai,
chorų būrimasis, naujų bažnyčių sta -
tymo faktai, spaustuvės ir rėmėjai,
lietuviškų vadovėlių leidimas, skautų
stovyklos ir vienuolijos, tau tinės ka -
pi nės ir dingstantys lietuviš kieji Či -
ka gos rajonai, laiškai ir Bos to no en ci k-
lopedija, pavadinta Ameri kos lietu-
vių inteligentų žygdarbiu, iš eivija ir
Lietuva, kintantys požiūriai ir san-

tykiai – tokios čia trumpai ap -
žvelgtos, knygoje išsamiai pateiktos
temos. Aprėptos visos trys lietuvių
emigravimo į Ameriką bangos – po -
litinės ir ekonominės. Autorė ne tik
pati žvalgėsi, rinko medžiagą JAV,
bet ir naudojosi gausia litera tūra, ku -
rios sąrašas čia surašytas. 

Knygos kaina  — 52 dol. Knygą ga -
lima įsigyti paštu, pridedant 10,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Per siuntimo kaina – 5 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomą knygą – 2.5 dol. mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

JAV lietuviai Dainų šventėje Vilniuje ne tik dainavo ir šoko. Rita Kliorienė ir
Darius Polikaitis buvo pakviesti į Lietuvą dirigentais. Nuotraukoje: chorui
diriguoja Darius Polikaitis.                                      Rimo Gedeikos nuotr. 

Reda Sopranaitė
Indrės Tijūnėlienės nuotr.

A. a. Dana (Donna) Ratke vičiūtė-
Judickas, ištikta širdies smūgio, stai -
ga mirė liepos 30 d. universitetinėje
li goninėje.

Gimė Kaune 1938 m. spalio 22 d.,
Šių metų pradžioje prarado savo vy -
resnę seserį. Jau mirę tėvai išugdė
abi linksmomis, darbščiomis, veiklio -
mis lietuvaitėmis.

1960 m. sausio 16 d. ištekėjo už
Prano Judicko. Su vyru miesto centre
ir kitur įkūrė sėkmingus, daug lanky-
tojų turėjusius salonus – ,,Hair style
Cla ssics”, ,,Sa lon 579” ir kt. Vė liau
dir bo privačiai. Abu buvo dosnūs
ben  druomeninės veik los ir Šiluvos

Ma   rijos parapijos rė mėjai.
Liko vyras Pranas (Frank), duk -

tė Da lė su vyru Theo Havaris, sūnus
Au ge nijus (Tony) ir jo šeimos anūkai
Ma riana, Michaela, Katherine, Mary,
Jo seph ir jauniausias, Michael. 

Įspū dingai giedojo vaikaičių (kai
kurie jų – ,,Amabile”, London, choro
dai ninin kai) kvartetas.

Po šv. Mišių su paguodžiančiu pa -
mokslu Ingersoll, Ontario, miestelio
Sacred Heart gražutėlėje šventovėje,
rugpjūčio 3 d. palaidota to paties var -
do Ingersoll kapinėse, dalyviams iš
Lon don giedant ,,Marija, Marija”. 

E. Petrauskas

Kanadoje mirė Dana Ratke vičiūtė-Judickas

,,Lietuvių pėd sa kai Amerikoje”


