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Baltijos šali¨ oro erdvê ir toliau saugos NATO

Lietuvi¨ Bendruomen∂ Baltarusijoje – stiprus saitas

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (BNS) –
Užsienio reikalų ministerija Vilniuje
rengia metinį Lietuvos diplomatinių
atstovybių vadovų susitikimą.

Ketvirtadienį ir penktadienį
vykstančiame suvažiavime dalyvauja
42 ambasadų, 8 konsulinių įstaigų, 7
atstovybių prie tarptautinių organi-
zacijų vadovai ir specialiosios misijos
Afganistane atstovas.

Diplomatinių atstovybių vadovai
aptars šalies užsienio politikos svar-
biausius uždavinius, tarsis, kaip ma-
žėjančio finansavimo sąlygomis už-
tikrinti diplomatinės tarnybos veiks-
mingumą.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
skaitys pranešimą ,,Lietuvos užsie-
nio politikos prioritetai”.

Diplomatai aptars ekonomikos
skatinimo, energetinio saugumo už-
tikrinimo, veiksmingos Lietuvos Eu-
ropos politikos įgyvendinimo ir san-
tykių su Rytų kaimynais stiprinimo
klausimus.

Taip pat bus diskutuojama apie
diplomatijos ir verslo bendradarbia-
vimą, kalbama apie lietuvybės puo-
selėjimą užsienyje, konsulinių pa-
slaugų gerinimą.

Finansų, susisiekimo, energeti-
kos, ūkio ministrai diplomatus su-
pažindins su svarbiausiais savo sri-
ties klausimais.

Per susitikimus su Lietuvos įmo-
nių atstovais bus kalbama, kaip Lie-
tuvos diplomatai galėtų padėti Lie-
tuvos investuotojams ir verslinin-
kams užsienyje.

Vilnius/Minskas, rugpjūčio 26
d. (ELTA) – Baltarusijoje viešintis už-
sienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas susitiko su Lietuvių Bend-
ruomenės atstovais Lydoje, Gervė-
čiuose ir Rimdžiūnuose.

Ministras V. Ušackas pažymėjo,
kad istoriškai susikūrusi LB Balta-
rusijoje yra stiprus Lietuvą ir Balta-
rusiją vienijantis saitas.

,,Šis saitas turi būti toliau stipri-
namas. Tai svarbu ne tik rūpinantis
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
paveldu, bet ir įgyvendinant kitus
šiandien svarbius projektus”, – sakė
V. Ušackas.

Ministras V. Ušackas, pasak
URM pranešimo, paprašė Rimdžiūnų
vietos valdžios atstovų atsižvelgti į
ten gyvenančių lietuvių prašymus

sprendžiant lietuvių švietimo klausi-
mus, pabrėžė būtinybę užtikrinti tin-
kamą lietuvių kalbos mokymosi lygį
ten veikiančioje lietuviškoje mokyk-
loje.

,,Lietuva ir Baltarusija turėtų
siekti užtikrinti jose gyvenantiems
lietuviams ir baltarusiams sąlygas
tautinei tapatybei puoselėti”, – pa-
brėžė ministras V. Ušackas.

Vilnius, rugpjūčio 19 d. (ELTA)
– Kultūros paveldo departamento,
Europos žydų kapinių išsaugojimo
komiteto ir Lietuvos žydų bendruo-
menės atstovai pasirašė susitarimą,
kuriuo nustatomos kapavietės ribos.
Tiesa, pripažįstama, kad kapinių
įamžinimas užtruks.

Žydų bendruomenė, šiomis die-
nomis Lietuvoje viešintys žydų vado-
vai palankiai vertina Kultūros pavel-
do departamento siūlymus dėl Vil-
niaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių,
kuriems pritarė Vyriausybė. Tai pa-
tvirtino Europos žydų kapinių išsau-
gojimo komiteto pirmininkas Rabbi
Schlesinger.

Projekte nurodomos neginčijamos
kapinių ribos. Teritorija, kurioje buvo
žydų kapinės, padalinta į dvi dalis:
neginčijamą dalį, kur neabejojama,
kad būta žydų kapinių, ir tam tikrą
teritoriją, kuri diskutuotina. Arti-
miausiu metu turėtų būti parengtas
ir specialusis planas.

R. Schlesinger išsakė viltį, kad
Šnipiškėse senosios žydų kapinės bus
sutvarkytos, kaip priklauso tokioms
vietoms. Anot jo, svarbiausia, kad ka-
pavietė atrodytų kaip šventoji vieta.
Pasiteiravus, kodėl nebuvo reikalau-
jama nugriauti ant kapinių esančių
Sporto rūmų, R. Schlesinger sakė, jog
reikėjo apsvarstant priimti visų pusių
visus argumentus.

Padètas taškas dèl Vilniaus žydû
Šnipiškiû senûjû kapiniû

Briuselis, rugpjūčio 26 d.
(ELTA) – Briuselyje viešinti Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė sulaukė patikinimų, kad
Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių oro
erdvę NATO šalys saugos iki 2011

Europos žydų kapinių išsaugojimo
komiteto pirmininkas Rabbi Schle-
singer. ELTOS nuotr.

Prasid∂jo Lietuvos
diplomat¨
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m., ir yra didelė tikimybė, jog šis lai-
kas bus pratęstas. Tokius patikini-
mus Lietuvos vadovė išgirdo susiti-
kusi su NATO generaliniu sekreto-
riumi Anders Fogh Rasmussen.

Prezidentė D. Grybauskaitė su

NATO generaliniu sekretoriumi ap-
tarė naują NATO strateginę progra-
mą ir organizacijos narių gynybos
stiprinimą.

Valstybės vadovė pabrėžė, kad
rengiant naująją NATO strateginę
programą, iki kitų metų pabaigos Wa-
shington sutarties V straipsnis turi
išlikti esminiu principu. Pasak prezi-
dentės, taikant šį principą turi būti
atsižvelgta į naujų grėsmių atsiradi-
mą ir pakitusią saugumo padėtį pa-
saulyje.

D. Grybauskaitė, pasak Prezi-
dentės spaudos tarnybos, taip pat pa-
brėžė, kad Lietuva tikisi sulaukti
konkrečių planų, kaip NATO gintų
mūsų valstybę ir kitas Baltijos šalis.

Šalies vadovė patikino NATO ge-
neralinį sekretorių, kad Lietuva ir to-
liau dalyvaus tarptautinėse saugumo
pajėgų misijose Afganistane, tačiau
atkreipė dėmesį, jog, siekiant užtik-
rinti Goro provincijos atkūrimo gru-
pės veiklą, NATO šalys turėtų glau-
džiau bendradarbiauti ieškant papil-
domo finansavimo.

Prezidentė D. Grybauskaitė susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi A. F.
Rasmussen. EPA-ELTA nuotr.
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Šios savaitės pradžioje du
vieni didžiausių Lietuvos tele-
vizijos kanalų ,,LNK” ir ,,TV-3”
pristatė savo vos už kelių dienų
prasidėsiančius naujus TV sezo-
nus. Juose, ir tai anokia nau-
jiena, daugiausia dėmesio ski-
riama muzikai, pramogoms ir
įvairaus plauko pasilinksmini-
mams. Kitaip ir būti negali, kai
šalyje tiek daug dainuojančių,
grojančių, šokančių ar tik visus
šiuos mano išvardytus dalykus
mėginančių atlikti lietuvių. O
kiek dar duonos riekę kažkur
užsidirbti turinčių senų ir naujų
aktorių ir režisierių! Pasigedau
laidų, skirtų jeigu ne visai rim-
toms, tai rimtesnėms diskusi-
joms, nuomonių apsikeitimams,
visuomeninio, politinio gyveni-
mo analizėms. Televizijai, kuri
jau ne pirmus metus karaliauja
lietuvių namuose ir yra vienas iš
pagrindinių jų laisvalaikio leidi-
mo būdų, pravartu būtų nepa-
miršti, jog ne vien raguoliais ir
muzika gyvi esame.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Airijoje - Baltijos kelio dvidešimtmečiui
skirtas futbolo turnyras

Rugpjūčio 23 d. Dubline, minint
Baltijos kelio dvidešimties metų su-
kaktį, įvyko futbolo turnyras. Airijoje
gyvenantys lietuviai, latviai ir estai
subūrė savo šalių komandas. Turny-
re dalyvavo dvi Lietuvos ir po vieną
Estijos bei Latvijos komandą.

Atidarydamas renginį Lietuvos
ambasadorius Airijoje Vidmantas
Purlys pažymėjo, kad prieš du de-
šimtmečius nuo Talino iki Vilniaus
nusidriekęs Baltijos kelias buvo
galinga žinia pasauliui, kad lietuviai,
latviai ir estai po 50 metų okupacijos
pasiryžę atgauti laisvę ir valstybin-
gumą. Šiuo turnyru čia, Dubline, pa-
rodome, kad esame aktyvūs savo
valstybių piliečiai, kurie puoselėja ry-
šį su Tėvyne, siekia prisidėti prie ge-
rovės savo valstybėje kūrimo, pilie-

tinės visuomenės plėtros ir Lietuvos
tarptautinio vaidmens stiprinimo.

Estijos ambasadorius Airijoje
Andre Pung ir Latvijos ambasados
Airijoje konsulė Elena Lobzova pasi-
džiaugė savo tautiečių aktyvumu
prieš 20-metų ir dabar bei paragino
visus išlaikyti atmintyje Baltijos ke-
lio akciją, perduodant šio jau istori-
nio įvykio palikimą būsimoms kar-
toms.

Į Blanchardstown sporto ir pra-
mogų komplekse vykusį renginį gau-
siai susirinkę Airijoje gyvenantys
lietuviai, latviai ir estai entuziastin-
gais šūksniais palaikė savo koman-
das. Aktyviausi žiūrovai buvo vaikai,
energingai mosavę šalių vėliavė-
lėmis. Po permainingų kovų turnyro
nugalėtoja tapo komanda „Lietuva

1”. Jai buvo įteikta Airijos Lietuvių
bendruomenės įsteigta futbolo taurė.
Turnyro teisėjai ir komandų vadovai
buvo apdovanoti specialiai šiai progai
pagamintais marškinėliais su Baltijos
kelio simbolika.

Po turnyro visi – ir žaidėjai, ir
sirgaliai – tvirtai susikibo rankomis
ir kiekvienas savo kalba nuoširdžiai
dainavo „Bunda jau Baltija, Atmostas
Baltija, Argake Baltimaad”. Baltijos
kelio vienybės dvasia, prieš dvidešimt
metų alsavusi Lietuvoje, Latvijoje ir
Estijoje, dabar sklandė ir Airijoje.

Turnyras surengtas Airijos Lie-
tuvių Bendruomenės ir Lietuvos am-
basados Airijoje iniciatyva.

Natalija Bacevičienė
LR ambasados Airijoje patarėja

Kirvakalnio festivalis
ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lietuvos

Marijampolės apskrities Varnu-
pių kaime, jau ketvirtąjį kartą su-
rengtas Kirvakalnio festivalis. Jį or-
ganizavo prie garsiausio Sūduvos
krašte Varnupių piliakalnio įsikūru-

sio to paties pavadinimo kaimo ben-
druomenė.

Šiemet pirmą kartą festivalis –
gyvosios archeologijos dienos – tęsėsi
net dvi dienas. Jo rengėjai pasirinko
tokius prieš dvidešimt metų užrašy-
tus profesoriaus Česlovo Kudabos žo-
džius: „Artėjant Lietuvos tūkstant-

mečio sukakčiai, privalome visi Lie-
tuvos žmonės, jos istorinės lemties
bendrija, nors ir skirtingomis kalbo-
mis vadinantys tą patį Vilnių, Tra-
kus, Žemaitiją, Aušros vartus, susi-
vienyti ir sugrąžinti gimtinės krašto-
vaizdžio vertybes. Ar Lietuva, graži
fizine ir dvasine šio žodžio reikšme,
turi galimybę ir rytoj būti tokia
pati?”

Festivalyje šiemet apsilankę
žmonės, kurių būta keli šimtai, galėjo
stebėti senovines kovas, kurias
atkūrė gyvosios istorijos klubų iš
Lietuvos ir Lenkijos nariai. Kariai
kovėsi taip įnirtingai, kad mūšio
karštyje lūžinėjo peiliai, kardai, ka-
lavijai. Čia atvykę vaikai noriai ma-
tavosi karių šalmus, fotografavosi su
jais, apžiūrinėjo ginklus, lipdė iš
molio. Visi norintys galėjo pašaudyti
iš lankų, susimalti miltų, paragauti
senovinių valgių, pamatyti, kaip iš-
dirbama oda, pinamos juostos, at-
liekami kiti darbai.

Senovės amatus, gyvenimo būdą
pristatė eksperimentinės archeologi-
jos klubai iš Lietuvos ir Latvijos. Pi-
liakalnio papėdėje iš nukirstų medžių
buvo pastatyta palapinė, kurioje su-
rengta mokslinė konferencija apie
eksperimentinę archeologiją ir kultū-
rinį švietimą.

Kirvakalnio festivalis visus jame
apsilankiusius nustebino savo pla-
čiais užmojais, sugebėjimu įdomiai ir
patraukliai pristatyti mūsų protėvių
gyvenimo būdą, sudominti juo ir jau-
nus, ir senus.

Į Blanchardstown sporto ir pramogų komplekse vykusį renginį gausiai susirinko Airijoje gyvenantys lietuviai, latviai ir
estai.

Kirvakalnyje senovės kovas stebėjo daugybė žiūrovų.
A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Kai kurios santykių
su Rytų kaimynu

smulkmenos
EDMUNDAS SIMANAITIS

Baltijos šalyse vykę minėjimai ir 70-ųjų metinių slaptojo Stalino –
Hitlerio (S–H) nusikalstamo suokalbio pradėti Antrąjį pasaulinį
karą (APK) ir pasidalinti Rytų Europos nepriklausomų valstybių

teritorijas paminėjimai stipriai suerzino dabartinius Kremliaus šeimi-
ninkus.

Imperinės politikos tęsėjai piktinosi ir kaltino Lietuvą, Latviją, Estiją
ekstremizmo kurstymu, isterija ir, o tai svarbiausia, – mėginimais perra-
šyti APK istoriją. Savaime suprantama, kad Baltijos kelio 20-mečio minė-
jimas tik dar labiau papiktino Rytų kaimynę. „Pribaltai”, užuot dėkoję už
išvadavimą iš nacių okupacijos, smerkia sovietinio genocido akcijas: masi-
nius trėmimus į Sibirą, žudynes ir GULAG’o „komfortą”.

Mėginimai paaiškinti, sakysim, demokratijai būdingą laisvą tautų
apsisprendimo principą, tuščias laiko gaišinimas. Geriau pacituoti popu-
liaraus rusų rašytojo V. Suvorov mintis. Jis savo knygoje „Šventas reika-
las” („Sviatoje dielo”, Maskva, 2008, 46 psl.) rašo: „Stalinas Molotov ran-
ka pasirašė Maskvoje paktą apie APK pradžią. (...) Yra dar viena priežas-
tis, kuri neleidžia parblokšti geležiniu valstybinės ideologijos kumščiu
APK istorijos klastotojų.

Pasirodo, kad svarbiausieji kovotojai prieš klastojimus yra tuo pačiu
metu ir patys svarbiausi falsifikatoriai. Pas mus taip įprasta: su vagystė-
mis kovoja vagys, bet ne smulkmė, o centriniai, su valdininkų kyšininka-
vimu grumiasi patys didžiausi iš jų kyšininkai. Ir istorinę tiesą gina tie,
kam pagal pareigas privalu ją iškraipyti.”

Ilgus dešimtmečius oficialioji sovietų propaganda kategoriškai neigė,
kad Molotov su Ribbentrop jokio slaptojo protokolo apie Rytų Europos
teritorijų pasidalijimą nepasirašė, taigi tokio dokumento nebuvo ir nėra.
Kai akiplėšiškai neigti akivaizdų nusikaltimą tapo beprasmiška, naivu ir
net kvaila, imperinės propagandos garsiakalbiai buvo pasukti diametra-
liai priešinga kryptimi. Dabar jau gausu „įrodinėjimų” koks buvo teisin-
gas ir būtinas Stalino sprendimas pasirašyti tą slaptąjį dokumentą, lei-
džiantį sutrypti nepriklausomų valstybių tautų valią.

Tačiau tuometinis Stalino sėbras Hitleris, minėto dokumento ben-
draautoris, paliekamas kaltu už viską, kas buvo abiejų vadeivų labai
kruopščiai ir aiškiai sumanyta, suderėta, užrašyta ir pasirašyta. Nerei-
kėtų pamiršti, kad buvo metas, kai „tautų vadas ir mokytojas” noriai gir-
davo nusikaltimo bendrininką: „Gitler molodec!” Sovietinio teisingumo
sampratoje toks aiškinimas, gal ir nėra naujovė, bet ar tokia praktika pri-
imtina demokratinei valstybei?

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų insti-
tuto (VU TSPMI) doktorantas Vadim Volovoj teigia, kad dabartinis Ru-
sijos premjeras, anksčiau dvi kadencijas iš eilės ėjęs prezidento pareigas V.
Putin „ atsikratė visų B. Jelcin ‘palikuonių’ (...) ir jo šešėlio. Šiandien
pri-siminti B. Jelcin jau nepopuliaru (tai liudija, kaip trumpai ir sausai
viešojoje erdvėje buvo paminėtos paskutinės jo mirties metinės, kurios
faktiš-kai ir nebuvo paminėtos), populiaresnis dabar yra J. Stalinas.
Galiausiai V. Putin sukūrė Rusijoje valdžios vertikalę ir valstybinį kapi-
talizmą, kurio dalis, t. y. valdančioji dalis, arba tiesiog ‘stogas’, yra Rusijos
specialiosios tarnybos. B. Jelcin laikais Rusiją valdė oligarchai, o dabar ją
valdo saugumiečiai (arba ‘syloviki’ – jėgos struktūrų atstovai).”

Lietuvoje ši jėgos struktūra, nesvarbu kokiu pavadinimu ji vadintųsi
– NKVD, MVD, MGB, KGB, FSB (rus. Federalnaja Služba bezopasnosti)
ar tiesiog ‘syloviki’ (syla, rus. jėga) – paliko šiurpų, kruviną, neištrinamą
ir nepanaikinamą pėdsaką tiek genocido istorijoje, tiek ir Tautos atminty-
je. Tikrovės pakeisti negalime, o nematyti tiesos – tuo labiau. Valstybės
saugumo garantai NATO ir ES patikimi. Tačiau priedermė išlikti bud-
riems tebėra aktuali.

Lietuvos gyvenimu domėjosi ir tebesidomi svetimos spectarnybos, be-
je, daugeliu požiūrių. Stiprėjant demokratijai Rusijoje, domėjimasis Lietu-
va įgautų iš principo kitokį pobūdį, deja, kol kas taip nėra. Visai neseniai
buvo bandyta lietuvius „mokyti” ir bausti totalitariškai – visi automobi-
liai su lietuviškais numeriais, vykstantys į Rusiją, buvo sustabdomi. Su-
kurtose dešimtkilometrinėse automobilių eilėse pasienyje savaitę ar dau-
giau buvo varginami ir kentė patyčias tik Lietuvos vežėjai. Totalitari-
niams režimams baudžiamosios priemonės pagal tautinį požymį anaiptol
ne naujiena. Naciai niekino ir žudė žydus, čigonus. Sovietai totalitariškai
trėmė ištisas tautas, pakanka paminėti čečėnus, Krymo totorius, balka-
rus. Dalis vyriškos lyties nelaimėlių būdavo privalomai išžudoma.

„Sylovikų” režimas akivaizdžiai parodė visai Europai, kad NKVD-
KGB metodai Rytuose nepamiršti. Lietuvos Respublikos prezidentė D.
Grybauskaitė kalbėdama su Rusijos prezidentu D. Medvedev pabrėžė, jog
„Lietuva neturėtų būti išskiriama iš kitų valstybių, taikant griežtus
Rusijos (...) reikalavimus.” Europos Sąjungos praktikoje tokių reiškinių
nepasitaiko ir pasitaikyti negali. Bet ar Rytų kaimynas panorės euro-
pietiškai bendrauti?

ANTANAS SAULAITIS, SJ

Šiemet gegužę vykęs Čikagos
tautinių šokių ansamblio „Grandis”
50-mečio koncertas vaizdavo Joninių
papročius. Pranešėjas ir keli veikėjai
apeigas, dainas bei papročius apibū-
dindavo būtuoju laiku – lietuviai
„rinkdavo”, „šokdavo”, „manė”, „ti-
kėjo”, „garbino”. Panašiai ir Tėvynės
pažinimo pamokėlėse – viskas „būda-
vo”, „darydavo”, „elgdavosi”...

Tėvai kartais pamąsto, kad jų
vaikų mokyklinėse programose esa-
ma daug istorijos paminėjimų: Sausio
13-oji, Klaipėdos krašto diena –
sausio 15-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-
oji, Gedulo ir vilties diena – birželio
14-oji, Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) diena – liepos
6-ąją, Žalgirio mūšio diena – liepos
15-oji, Juodojo kaspino ir Baltijos
kelio diena – rugpjūčio 23-ioji (da-
bar – Nacizmo ir stalinizmo aukų
diena), Šilinės bei Vytauto Didžiojo
karūnavimo ir padėkos už Lietuvos
nepriklausomybės ir laisvės apgyni-
mą diena, dar vadinama Tautos
švente, – rugsėjo 8-oji, Vėlinės – lap-
kričio 2-oji, Kariuomenės diena – lap-
kričio 23-ioji; be to, ir reikšmingos
svarbių įvykių ar žmonių sukaktys,
kurias būtina paminėti.

Kitaip skamba gyvosios istorijos
dienos, vaizduojančios įvykį ar laiko-
tarpį. Pavyzdžiui, prie Des Plaines
upės Čikagos priemiesčiuose dukart
per metus vyksta vadinamosios Pau-
pio šventės. Apylinkės gyvenimą nuo
pirmo baltojo kelionės 1673–1675 m.
iki XIX amžiaus pabaigos vaizduoja
šimtai persirengėlių: kailinių žvėre-
lių medžiotojų, čiabuvių, kareivėlių,
muzikantų, pasakorių, virėjų, prekei-
vių, audėjų, vaistininkų, šaulių ir ki-
tų. Apsirengę jie privalo būti neprie-
kaištingai – negali netgi modernesnių
akinių užsidėti.

Visa – garsai, spalvos, valgiai,
kailiai, prietaisai, įrankiai, amatai –
labai marga ir įdomu. Štai moteris
lukštena kukurūzus, mala grūdus,
duoda naujo derliaus sriubos para-
gauti. Antra audžia kaišytinę juostą,
siuva stirnos odos suknelę, jos kai-
mynė lieja žvakes. Vyras iš augalo
stiebo kaip iš linų išpeša gyslą žuvims
gaudyti, siūlui ar net virvei vyti.
Kitas iš švino ar skardos gaminasi
apskritąsias medžioklinio šautuvo
kulkas. Kailių medžiotojas valo stum-
breną. Vienur stabtelėjus – įvairios
indėniškos arbatos, kitur – tikslūs
senovinių papuošalų padirbiniai.

Įdomiausia, kad visi šventės vei-

kėjai kalba esamuoju laiku. Niekaip
nepriversi savo klausimais ar pas-
tabomis pereiti prie būtojo, vien tik:
„Kai mes plaukdami pro šią santaką
užtinkame indėnų kaimą, sustojame
paprekiauti ir pernakvoti.” Įdomu
buvo pasišnekučiuoti su XVIII a. „ku-
nigu” prie jo palapinės, kurios prie-
angis atsiveria kaip koplyčios sienos
su medžiaginiais Jėzaus ir Marijos
paveikslais šalia altorėlio, kryžiaus ir
varpelio maldininkams sukviesti.
„Turiu daug vestuvių, kai prancūzai,
kanadiečiai veda indėnes”; „Vis sten-
giuosi kalbėti apie artimo meilę ir
pagarbą kiekvienam žmogui...” Kad
ir kiek bendrausi su istorinės praei-
ties veikėju, nesuprasi, ar jis tikrai
renginyje dalyvaujantis kunigas, ar šį
vaidmenį pamėgęs žmogus. Indėnas
džiaugiasi gavęs XVII–XIX a. menan-
čius čekiško stiklo karolius, kurie so-
vietmečiu buvo neprieinami Lietu-
voje gyvenantiems.

Ilgainiui pasijunti lyg būtum jė-
zuito Pere Jacques Marquette drau-
gėje su kailių prekiautojais, įvairių
genčių indėnais paupio stovyklos der-
liaus šventėje. Norisi įsitraukti į
indėniškų laivelių lenktynes, iki
vėlaus vakaro klausytis legendų bei
„tikrų” atsitikimų, su matininkais ir
amatininkais pasikalbėti.

Skirtumas tarp minėjimo ir šven-
tės primena Šventojo Rašto priekaiš-
tą: Jėzus stebisi gausiais paminklais
pranašams ir dėmesio jų pamoky-
mams stoka.

Istorija gyva tiek, kiek dabartinį
mūsų gyvenimo būdą sąmoningai ir
pasąmoningai paveikia. Įspūdinga,
kai skautai ir skautės iškilmingai
duoda įžodį ant piliakalnio, kas nors
kiti Vasario 16-ąją tokioje šventoje
vietoje atšvenčia arba alkakalnio
viršūnėje mąstymus atlieka krikščio-
niško susitelkimo dalyvės. Dar įspū-
dingiau, jei požiūriu ir elgsena
atspindime Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės pakantą tautybėms ir
religijoms ar, būdami krikščionys,
tęsiame nepaprastai gilų senovės
lietuvių tikėjimą (pagonys nelygu
bedieviams) įsipareigojimu ugdyti
teisingumą ir santarvę. Visas tauto-
sakos, tautodailės paveldas gyvas
tiek, kiek jis nedūla archyvuose ar
muziejuose. Beveik mistinis ryšys su
gamta senovėje įsikūnija kasdieniu,
praktišku rūpinimusi gamtosauga
dabartyje.

Jubiliejinės šventės tada labiau
teikia veiklios ateities viltį, nei nu-
menkina praeitį iki turizmo.
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DALIA CIDZIKAITÈ

Po dviejų metų pertraukos į
Ameriką vėl atvykęs Kauno jėzuitų
gimnazijos direktorius tėvas Gin-
taras Vitkus, SJ, apsilankęs ,,Drau-
go” redakcijoje, pasidalijo jo vadovau-
jamos gimnazijos naujienomis, aptarė
katalikiškų mokyklų padėtį, jų vietą
ir iššūkius Lietuvoje.

Nuovargis jaučiasi,
bet rankų nenuleidžia

T. Vitkus pasidžiaugė, jog Kauno
jėzuitų gimnazijoje per tuos dvejus
metus įvyko nemažai permainų. Jau
yra pastatytas biologijos, chemijos ir
fizikos mokslams skirtas pastatas.
Tiesa, dėl lėšų trūkumo, jis dar nėra
įrengtas, todėl mokytis jame kol kas
negalima. Nors jau statant paaiškėjo,
jog iš įvairių rėmėjų ir fondų gautų
pinigų neužteks ir pastatui pastatyti,
ir vidui įrengti, anot t. Vitkaus, nieko
nedaryti su gautomis lėšomis buvo
negeras ženklas. Todėl pasirinko
tarpinį etapą – pastatyti pastatą ir
tikėtis, kad per šiuos kalendorinius
metus, jei pasiseks gauti struktūrinių
Europos fondų paramą, viskas bus
pabaigta.

Pašnekovas pripažino, jog ne
vienerius metus dirbant ties šiuo pro-
jektu jaučiasi tam tikras nuovargis –
vis kalbama ir nepabaigiama. Vis
dėlto sudėti rankų neleidžia didelis
noras sudaryti geresnes sąlygas tik-
sliesiems mokslams, taip pat admi-
nistracijai, o ir mokiniai turėtų, kur
atsipalaiduoti. Būtent jie, t. Vitkaus
teigimu, labiausiai iš visų laukia,
kada bus įrengtas naujas pastatas, ir
planuoja, ką kur statys. Pavyzdžiui,
rūsyje, galvojama įrengti kavinukę.
Būtent ten gimnazistai norėtų turėti
savo erdvę.

Naujausias projektas —
Kauno Perkūno namas

Šiuo metu dirbama ties dar vienu
nauju projektu — Kauno Perkūno
namu, kurį ketinama paversti ben-
druomeniškumą skatinančia, stipri-
nančia vieta. Projekto tikslas —
sutelkti žmones, pristatant vidu-
ramžių amatus, menus, dainavimą,
šokius, atgaivinti debatų, retorikos
tradiciją. Taip pat planuojama įrengti
Edukacinį — besimokančio žmogaus
— muziejų. Tai, Kauno jėzuitų gim-
nazijos vadovo teigimu, yra vienas iš

naujausių jų sumanymų. Parama jau
gauta, šį projektą pradės įgyvendinti
jau šiais metais.

Vilniaus jėzuitų gimnazija klesti

Kaip sakė pašnekovas, klesti ir
Vilniaus jėzuitų gimnazija. Skirtingai
nuo Kauno jėzuitų gimnazijos, čia
visi plėtros darbai jau eina į pabaigą.
Šiuo metu baigiama įrengti stovyk-
lavietė netoli Senųjų Trakų. T. Vitkus
pasidžiaugė, jog ne taip seniai baigtas
sporto kompleksas — aikštynas ir
nauja salė – išties pasitarnauja bi-
čiulystei tarp žmonių stiprinti. Pa-
vyzdžiui, šią vasarą per Lietuvos
Tūkstantmečio šventę sale pasinau-
dojo ir ,,Lituanicos” komanda. Jie ne
tik čia treniravosi, bet ir sužaidė
draugiškas rungtynes su gimnazijos
krepšininkais. Paklaustas, kaip pasi-
baigė rungtynės, t. Vitkus prisipaži-
no, jog atvažiavę ,,Lituanicos” ko-
mandos nariai buvo stipresni, todėl
teko svečiams nusileisti.

Kaune įsteigtos trys naujos
katalikiškos mokyklos

Pašnekovas pasidžiaugė, jog
Lietuvoje padaugėjo katalikiškų mo-
kyklų. Tiesa, kai kurios, pvz., Rie-
tave, užsidaro, mat didžiųjų mokyk-
lų, gimnazijų įtaka yra tokia stipri,
kad praktiškai pagal šiuo metu įvestą
mokinio krepšelio tvarką yra labai
sunku mažai mokyklai išsilaikyti.
Šiais naujais mokslo metais Kaune
atsidarys dar trys vidurinės katali-
kiškos mokyklos. Nors, sakė pašne-
kovas, jų atsiradimas šiek tiek suerzi-
no kai kuriuos žmones. ,,Kaip visada,
tas lietuviškas įtarumas ir piktumas
pasireiškia. Bet arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius gana santūriai reaguoja
į tai”, — sakė t. Vitkus. Galvojama ir
apie pradinę katalikišką mokyklą. Jei
pavyks, ji galbūt bus nevalstybinė.
Jėzuitų gimnazijos direktoriaus nuo-
mone, tokia mokyklų įvairovė Lie-
tuvoje turėtų būti sveikinama ne tik
mokinių ir jų tėvų, bet ir vietinių
savivaldybių.

Mokytojai — gyvieji tikėjimo
liudytojai

T. Vitkus sutiko, jog atsirandant
vis daugiau katalikiškų mokyklų
Lietuvoje, svarbus tampa ir mokyto-
jų vaidmuo. ,,Čia iškyla mokyklos
kultūros, mokyklos ethos klausimas,
— sakė Kauno jėzuitų gimnazijos
direktorius. — Suprantame, kad da-
bar mokytojų parengimas, jų kompe-
tencijų ugdymas yra ypač svarbus.
Mokyklų valdyba turėtų padėti žmo-
nėms turėti ne tik profesines, ben-
dražmogiškas kompetencijas, bet ir
religines, konkrečiai – krikščioniš-
kas”, — įsitikinęs pašnekovas. Jo
nuomone, mokytojai turėtų savo
mokiniams būti tais gyvaisiais liudy-
tojais, kurie greta dalyko galėtų pa-
dėti žmogui suteikti vertybinį pag-
rindą, tam tikrą stuburą.

Tuo tikslu Vytauto Didžiojo uni-
versitete yra įsteigtas krikščioniško
ugdymo centras, kuriame parengtos
programos yra skirtos mokytojams
paruošti vadovavimo, krikščioniškos
pedagogikos, antropologijos, sielova-
dos srityse. Tai, pastebėjo t. Vitkus,
ypač gerai yra išvystę amerikiečiai.
Šios savo kelionės į JAV metu jis ža-
da apsilankyti ir Wisconsin valstijoje,
kur vyksta projektas, kuris leistų pir-
ma su amerikiečių pagalba, o vėliau
ir patiems plėtoti sielovadinę veiklą
Lietuvos katalikiškose mokyklose.

Mokyklų dermė

Ne mažiau svarbus yra ir koky-
bės klausimas. T. Vitkus net neabejo-
ja, jog atsiras poreikis, kaip pama-
tuoti katalikiškos mokyklos kokybę,
juk valstybė naudos savo kriterijus
įvertinant mokytojų, mokyklų peda-
gogikos lygį. ,,Mums bus svarbu ne
tik vardas, bet ir ugdymo turinys
katalikiškoje mokykloje. Tad ir čia
jau atsiranda tam tikri vadybiniai
klausimai, poreikis sukurti tam tikrą
sistemą. Pavyzdžiui, jau Kaune gali-
ma būtų kalbėti apie visą pagrin-
dinių ir vidurinių mokyklų dermę”,
— teigė Kauno jėzuitų gimnazijos

vadovas.

Poreikis sulaukti pagalbos
katalikiškam ugdymui

Stiprėjant katalikiškų mokyklų
tinklui, rimčiau žvelgiama ir į klau-
simą, kodėl žmonės nori ateiti mo-
kytis į jėzuitų mokyklą ar katalikiš-
kas mokyklas. T. Vitkus sakė, jog ,,Vi-
sada spėjame, kad tai saugios mokyk-
los poreikis, gero ugdymo suteiki-
mas. Ir jis visiškai yra teisėtas.” Ta-
čiau gimnazijos vadovas taip pat
išsakė viltį, jog vienas iš svarbiausių
motyvų mokytis jėzuitų ar kitoje
katalikiškoje mokykloje yra ir porei-
kis sulaukti pagalbos krikščioniškam
ugdymui. ,,Kai žvelgiame į ateinan-
čias šeimas, — sakė jis, — pastebime,
jog yra daug sąmoningų, reiklių kata-
likų. Jie nori ne vien tik, kad jų vai-
kams būtų suteiktas dalykinis dėsty-
mas, bet kad programos turėtų ir
krikščionišką pagrindą.” Tiesa, paš-
nekovas pripažino, jog apskritai tėvų
įsitraukimo lygis į vaikų mokslus vis
dar lieka daug žemesnis, nei Ameri-
koje ar kituose kraštuose.

JAV lietuvių vaikai tyresni,
skaistesni

,,Lietuvoje dar daug tokios nuos-
tatos, kad štai atiduodame vaikus į
mokyklą ir viskas”, — dažnai paste-
bimą lietuvių tėvų laikyseną apiben-
drino t. Vitkus. Palyginęs Lietuvos
vaikus su Dainavos ateitininkų vai-
kais, Kauno jėzuitų gimnazijos direk-
torius pastebėjo, jog čia, Amerikoje,
tėvai vaikus kreipia tam tikra krypti-
mi, užima juos, neleidžia visko, ko
vaikai nori, ar ką įmanoma pažinti,
pasiekti. Čia vaikai to gyvenimo įvai-
rovės yra mažiau matę, gal todėl jie
yra tyresni, skaistesni, paklusnesni,
geranoriškesni, – spėliojo pašneko-
vas. Lietuvos vaikai tą laisvę panau-
doja įvairiems dalykams ir kartais
bendraudamas su vaiku supranti, jog
jis yra jaunas senis, kurio niekas
šiame gyvenime jau nenustebins, nes
jis visko pabandė.

Tėvas G. Vitkus, SJ šiųmetinėje Ateitininkų stovykloje Dainavoje. Dainos Čyvienės nuotr.

Tėvas G. Vitkus, SJ
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

išskyrus savaitgalius, klausykite
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

DONATAS JANUTA

Mus sutiko Lydos Lietuvių Bend-
ruomenės pirmininkė Marina Sta-
kutytė-Mitiukevič ir mokytoja Lucija
Marcinkevičienė. Marina yra čia
gimusi. Lucija iš Vilniaus atvyko prie
maždaug 20 metų, jos sūnus mokosi
Vilniuje. Lucija mokytojauja Lydos
miesto vidurinėje, taip pat veda lietu-
vių kalbos pamokas. Apžiūrėjome
Lydos pilį, pasivaikščiojome po mies-
tą. Mums taip bevaikščiojant sutiko-
me kelis kitus vietinius lietuvius.
Marina ir Lucija abi pareiškė, kad
Lydos Lietuvių Bendruomenės sky-
rius yra iš visų Baltarusijos skyrių
veikliausias. Jie turi gerus ir glau-
džius ryšius su miesto valdžia, pvz.,
didesniems renginiams gauna nau-
doti didelę miesto salę, lietuviai vi-
suomet kviečiami dalyvauti į valdiš-
kas kultūrines šventes ir pan.

Tą patį savaitgalį mieste vyko
Lydos pramonės ir verslo mugė/paro-
da. Lydoje yra nemažai gamyklų, ir jų
gaminius – nuo traktorių, automobi-
lių detalių, statybos medžiagų, kos-
metikos, alaus ir daug ko kito – buvo
galima pamatyti miesto centre —
salėje ir lauke. (Atrodo, kad Gardino
krašte beveik visas alus raugiamas
Lydoje, nes, kur tik važinėjome, įvai-
rių pavadinimų alūs nurodė savo bra-
vorą Lydoje.) Mugės lauko kioskuose
nusipirkę šašlykų, alaus ir kitų už-
kandžių, atsisėdome prie stalų ir
,,piknikaudami” pasisvečiavom, pas-
kui atsisveikinom su mūsų palydo-
vėm ir traukėm link Gardino.

Gardinas

Priešistoriniais laikais, ligi slavų
atėjimo X—XI a., Gardino srityje
gyveno mums gimininga baltų gentis
jotvingiai. Gardinas pastoviai atsira-
do Lietuvos ribose po to, kai kovose
Mindaugas nugalėjo Haličo kuni-
gaikščius. Gedimino valdymo pa-
baigoje Gardinas priklausė Kęstučio
Trakų kunigaikštystei. Vienu laiku
Kęstutis skyrė Gardinui valdyti savo
sūnų Patirgą, bet 1364 metais jį
pašalino. Nuo 1376 metų šaltiniuose
Gardino kunigaikščiu vadinamas jau
Vytautas. Gardino pilis buvo svarbi
per kovas su kryžiuočiais.

1793 metais Gardine Rusijos ka-
riuomenės apsuptas seimas, vadina-
mas ,,nebyliuoju”, patvirtino antrąjį
Lietuvos–Lenkijos padalinimą. 1912–
1914 metais Gardine mokytojavo
kalbininkas Jonas Jablonskis. Per
Pirmąjį pasaulinį karą Gardine veikė
lietuvių komitetas, vadovaujamas
Vilniaus krašto veiklaus ir energingo
lietuvių teisių gynėjo kun. Petro
Kraujalio (1882–1933; palaidotas
Vilniaus Saulės kapinėse; Vilniaus
lietuviai jam pastatė paminklą su
užrašu ,,Dirbo mokyklai ir tautai.”)

Gardinas, apie 315,000 gyventojų
miestas, yra arti Lietuvos ir Lenkijos
sienų. Nemunas plaukia per patį
miesto centrą. Gardinas yra dau-
giakultūrinis miestas, jame veikia
lietuvių, rusų, lenkų, totorių, vokie-
čių, žydų ir ukrainiečių tautinės ben-
druomenės. Pagal oficialius duo-me-

nis, Gardine veikia 7 Romos katalikų
bažnyčios, 5 stačiatikių (Orthodox)
bažnyčios, 2 protestantų bažnyčios, 1
sinagoga ir 1 vokiška kirchė.

Pats miestas labai gražus, šva-
rus, tvarkingas, turi senamiestį, ke-
letą plačių aikščių. Pagrindinėje
aikštėje, buvusioje Lenino aikštėje,
Lenino statula dar stovi, bet jai sug-
rąžintas senas vardas, dabar ji vėl
vadinasi Tyzenhauzo aikštė. Antanas
Tyzenhauzas (1733–1785) gyven-
damas Gardine buvo Lietuvos ūkio
iždininkas ir ekonomikos valdytojas.
Jis pertvarkė Lietuvos ūkį, įsteigė
daug pramonės – 20 įvairių fabrikų,
padidino krašto pelną daugiau negu 3
kartus (didžiausia to pelno dalis ėjo į
išlaidaus karaliaus Stanislovo Augus-
to II iždą).

Aukštai ant kalno, virš Nemuno
kranto, stovi dvi pilys: Senoji, ap-
sauginė gynybinė pilis, statyta Vy-
tauto, ir XVIII a. Naujoji pilis, kurios
vaidmuo buvo ne gynybinis, bet rezi-
denciniai palociai ir rūmai, kuriuose
rinkdavosi paskutinieji Lietuvos–
Lenkijos bendros valstybės seimai.
Naujoje pilyje 1795 metais paskutinis
Lietuvos didysis kunigaikštis ir Len-
kijos karalius Stanislovas Augustas
Poniatovskis buvo priverstas atsisa-
kyti sosto, ir nuo tų metų Lietuva ir
Lenkija nustojo egzistuoti kaip vals-
tybės.

Gardino muziejus, kuriame yra
30 kambarių ir apie 7,000 įvairių ro-
dinių, dabar užima abiejų pilių patal-
pas. Muziejaus istorijos skyriuje yra
dokumentų iš DLK laikų, žemės per-
davimo aktų, įdomus kryžiuočių ka-
riškio kardas su užrašu ,,Geriam
kraują”, įvairių baldų, indų ir kitokių
reikmenų iš karaliaus rezidencijos.
Nevengta paminėti, kad, kai Gudija
buvo DLK dalis, karų žygiuose ir

BALTARUSIJOJE – LIETUVIŠKOSBALTARUSIJOJE – LIETUVIŠKOS
GUDIJOS KELIAISGUDIJOS KELIAIS

kaimynai rusai ne kartą nuniokojo ir
apiplėšė gudų kraštą. Taip pat yra ir
istorinių paveikslų iš Napoleono
žygio, iš 1863 metų sukilimo prieš
rusus ir pan. (Peržiūrėjus šito muzie-
jaus rodinius, susidaro šioks toks
vaizdas, kaip Vilniuje Valdovų rūmai
gali atrodyti, jeigu jie kada nors bus
įrengti.) Apžiūrint Gardino miestą,
bažnyčias, muziejų, kitus architek-
tūrinius paminklus, galima praleisti
visą dieną ir tai visko neįmanoma
pamatyti.

Kaip anksčiau minėjau, Gardine
apsistojome atnaujintame sovietų
laikų viešbutyje ,,Belarus”, vakarą
praleidome jo puošniame restorane
su orkestru ir soliste. Klientūra – ir
šeimos, ir pavieniai klientai/klientės,
aiškiai, iš daugiau pasiturinčių gy-
ventojų. Keletas grupių šventė kaž-
kokią šeimos šventę, greta mūsų sta-
lelio buvo susirinkę vienos poros 10
vedybinių metų pažymėti. Vadinasi,
daug kam čia pavakaroti nėra kas-
dieninis dalykas. Bet dėl baltarusiško
rublio ir JAV dolerio kurso mums
išėjo labai pigiai.

Kas ypatingai krito į akį, kad,
jeigu atmestume šeimas ir atėjusias
poras, iš pavienių klientų, kur žmo-

nės sėdėjo daugiausia prie staliukų
keturiese, moterys viršijo vyrus maž-
daug 4:1 santykiu.

Aš su savo vairuotoju/vertėju Ro-
landu buvome tik dviese prie staliu-
ko, skirto keturiems. Vėliau, kai res-
toranas prisipildė, ir atsisakydavo
įleisti daugiau klientų, nes nebuvo
vietų, restorano viršininkė priėjo prie
mūsų ir mandagiai paklausė, ar su-
tiktume leisti dviem merginoms pri-
sėsti prie mūsų staliuko. Aš Rolando
paprašiau išversti, kad jeigu gražios,
tai priimsime jų ir dešimt.

Prie mūsų prisėdo dvi merginos,
tarp 25–35 metų amžiaus, šventiškai
išsipuošusios. Viena šiek tiek mokėjo
angliškai, tai galėjau nors truputį be
vertėjo pakalbėti. Šis naktinis klu-
bas-restoranas šiokiadieniais veikia
nuo 6 val. vakaro ligi 3 val. ryto, o sa-
vaitgalį ligi 4 val. ryto. Nesulaukę
restorano uždarymo, mes atsisveiki-
nome su merginomis ir nuėjome į sa-
vo kambarius. Iš ryto reikėjo keltis
važiuoti iš Gardino į kitokią aplinką –
į lietuvių kaimus, kur dzūkai ūkinin-
kai dar gyvena ąžuolinių rastų pir-
kiose.

Bus daugiau.

,,Piknikaujame” Lydoje: Donatas Januta, lietuvių kalbos mokytoja Lucija Marcinkevičienė ir Lydos LB pirmininkė Mari-
na Stakutytė-Mitiukevič.

Tęsinys iš rugpjūčio 26 d.
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,,Russia Today”: CŽV kal∂jimas
buvo îkurtas netoli Vilniaus

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (BNS) –
Šiaurės ir Baltijos parlamentų vado-
vai Osle, kur vyksta Šiaurės ir Balti-
jos valstybių (NB8) parlamentų va-
dovų susitikimas, grįžo prie energeti-
nio saugumo klausimų.

Susitikimo, kuriame dalyvauja
Seimo pirmininkas Arūnas Valins-
kas, dalyviai pasikeitė nuomonėmis
apie dujotiekį ,,Nord Stream”.

Suomijos parlamento pirminin-
kas Sauli Niinisto kolegoms pranešė

apie šalies viešojoje erdvėje kilusias
diskusijas dėl to, kad planuojamas
,,Nord Stream” projektas yra svarbus
ne tik dėl aplinkosauginių klausimų.
Tai Baltijos valstybės yra pabrėžusios
jau ne kartą.

Taip pat susitikime aptartas
Šiaurės-Baltijos šalių parlamentinis
bendradarbiavimas, Švedijos pirmi-
ninkavimas Europos Sąjungai, Euro-
pos Tarybos veikla, pristatyta numa-
toma šios organizacijos pertvarka.

Aptarti energetinio saugumo klausimai

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (ELTA)
– Rusų naujienų svetainėje ,,Russia
Today” teigiama, kad JAV centrinės
žvalgybos valdybos (CŽV) kalėjimas,
kuriame galėjo būti laikoma iki 8 įta-
riamųjų terorizmu, buvo įkurtas
penktoje pagal dydį Lietuvos girioje
apie 40 km į pietus nuo Vilniaus ir tik
30 km nuo Vilniaus tarptautinio oro
uosto.

Straipsnyje ,,Russia Today” re-
miasi neįvardintais CŽV šaltiniais,
teigiančiais, kad CŽV kalėjimas buvo
įkurtas apie 20 min. kelio automobi-
liu nuo Vilniaus.

Remiantis ,,ABC News” praneši-
mais, iš CŽV šaltinių gautoje infor-
macijoje teigiama, kad slaptasis ka-
lėjimas šioje vietoje veikė daugiau nei
metus, iki 2005 metų.

Teigiama, kad tuo metu virš Vil-
niaus nuolat skraidė CŽV lėktuvai.
Kaip priedanga esą tarnavo buvusi
sovietų armijos bazė Rūdininkuose,
turėjusi savo pakilimo ir nusileidimo
takus. Smalsius žurnalistus turėjo at-
grasyti rami vietovė su nesprogusio-
mis bombomis.

Seimo Nacionalinio saugumo ir
gynybos komiteto (NSGK) nuomone,

jei Lietuvoje iš tikrųjų būtų veikę
CŽV slapti kalėjimai, jie būtų pažeidę
šalies įstatymus, tačiau kol nėra pa-
teikta jokių įrodymų apie CŽV kalėji-
mo buvimą Lietuvos Respublikoje, vi-
są šią informaciją galima laikyti ne-
patikrinta.

,,Viliuosi, kad JAV žiniasklaidos
kanalas ‘ABC News’, kuriam, kaip ir
mums, rūpi įstatymų laikymasis ir
žmogaus teisės, pasidalins turima do-
kumentine informacija, jei tokią tu-
ri”, – sakė NSGK pirmininkas dr. Ar-
vydas Anušauskas.

Tuo tarpu Seimo Užsienio reika-
lų komiteto pirmininkas Audronius
Ažubalis primena, kad dar 2006 m.,
gavus Europos Tarybos Parlamenti-
nės Asamblėjos prašymą su konkre-
čiais klausimais, komitetas atliko
parlamentinį tyrimą dėl galimų JAV
specialiųjų tarnybų veikų Lietuvoje.

Jis taip pat pažymi, kad Užsienio
reikalų bei Nacionalinio saugumo ir
gynybos komitetai gali vykdyti tokio
pobūdžio klausimų parlamentinę
kontrolę bei tyrimus ir yra pasiryžę
tai padaryti, jei tik atsirastų naujos
reikšmingos faktinės informacijos,
pagrįstos atitinkamais dokumentais.

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (Delfi.lt)
– Naujieji Europos Parlamento (EP)
nariai iš Lietuvos neskuba gimtinėje
steigti savo biurų. Liepos viduryje
prisiekę naujieji europarlamentarai
dar tik dairosi patalpų biurams Lie-
tuvoje. Kol kas nė vienas nėra įkūręs
savo biuro, kur galėtų kreiptis rinkėjai.

Jauniausia Lietuvos europarla-
mentarė konservatorė Radvilė Mor-
kūnaitė sakė biurą ketinanti atidary-
ti jau rugsėjo pradžioje. Jis, pasak EP
narės, bus įsikūręs sostinės Trakų
gatvėje. R. Morkūnaitė tvirtino turin-
ti planų dar steigti biurų ir kituose
Lietuvos miestuose. Konservatorei
Briuselyje patarinės du patarėjai. Dėl
Vilniuje dirbsiančių padėjėjų skai-
čiaus konservatorė nebuvo tikra. Gy-
venamosios vietos Briuselyje ji tvirti-
no dar neradusi, tačiau atskleidė, kad
nuomotis buto neketina.

Partijos ,,Tvarka ir teisingumas”
vadovas, pašalintasis prezidentas Ro-
landas Paksas sakė patalpų biurui
dar neturįs. Europarlamentaras tvir-
tino, kad jo padėjėjai dirbs visoje Lie-
tuvoje. Briuselyje, pasak R. Pakso,

jam dirbti padės du patarėjai. Paša-
lintasis prezidentas teigė ketinąs
Briuselyje nuomotis butą.

Darbo partijos (DP) pirmininkas
Viktoras Uspaskichas planuoja įreng-
ti kelis biurus, kurie bus išsidėstę di-
džiuosiuose šalies miestuose. V. Us-
paskichas teigė Briuselyje ieškosiąs
,,patogaus buto”.

Socialdemokratas Zigmantas
Balčytis ketina steigti vienintelį biu-
rą Vilniuje. Z. Balčytis sakė turėsiąs
vieną padėjėją Briuselyje ir tris arba
keturis Lietuvoje. Socialdemokratas
tvirtino, kad Briuselyje ruošiasi nuo-
motis butą.

Iš viso Lietuvai EP atstovauja 12
europarlamentarų. 9 iš jų – naujokai
EP. EP informacijos biuras Lietuvoje
pranešė, kad EP narių bendroms iš-
laidoms, kurias sudaro kabineto iš-
laikymo išlaidos, telefono ryšys, in-
terneto paslaugos, kanceliarinių pre-
kių įsigijimas, viešbučio sąskaitos ir
kitos su kelione į valstybę narę, ku-
rioje išrinktas EP narys, susijusios iš-
laidos ir pan., skiriama 4,202 eurų
(apie 14,500 litų) mėnesio išmoka.

100 kg svorio auksinė moneta.
Bendrovės ,,Monetų namai” nuotr.

Europarlamentarai neskuba steigti
biur¨ t∂vyn∂je

Kaune nukrito l∂ktuvas

Si∆loma keisti savivaldos rinkim¨ nuostatas
Vilnius, rugpjūčio 26 d. (Delfi.lt)

– Vyriausybė siūlys Seimui tikslinti
kai kurias Savivaldybių tarybų rin-
kimų įstatymo nuostatas. Siūloma
savivaldos rinkimuose leisti dalyvau-
ti ir teisę nuolat gyventi Lietuvoje tu-
rintiems Europos Sąjungos (ES) pi-
liečiams. Ministrų kabinetas pritarė
siūlomiems pakeitimams.

Šiuo metu Savivaldybių tarybų
rinkimų įstatymas teisę rinkti ir būti
renkamiems per savivaldybių tarybų
rinkimus suteikia tik tiems ne Lietu-
vos piliečiams, kurie turi leidimą
nuolat gyventi Lietuvos Respubliko-
je. Atsižvelgus į tai, siūloma šią teisę
suteikti ir ES valstybių piliečiams, ir
jų šeimos nariams, t. y., kad nuolati-
niu savivaldybės gyventoju būtų lai-
komas asmuo, kuris turi teisę, o ne
leidimą nuolat gyventi Lietuvos Res-
publikoje.

Ši nuostata apimtų tiek asmenis,
kurie turi leidimą nuolat gyventi Lie-
tuvoje, tiek asmenis, kuriems tokie
leidimai nereikalingi, nes jie yra ES

narės piliečiai ir turi pažymą, patvir-
tinančią ES valstybės narės piliečio
teisę nuolat gyventi Lietuvoje, taip
pat ES valstybės narės piliečių šei-
mos nariai, kurie nėra ES valstybės
piliečiai, tačiau turi ES narės piliečio
šeimos nario leidimą, patvirtinantį jo
teisę nuolat gyventi Lietuvoje.

Atitinkamai siūloma tikslinti ir
kitas keičiamo įstatymo nuostatas,
kurios aktyvios ar pasyvios rinkimų
teisės per savivaldybių tarybų rinki-
mus įgyvendinimą sieja su asmeni-
mis, turinčiais leidimą nuolat gyventi
Lietuvoje.

Taip pat siūloma tikslinti Savi-
valdybių tarybų rinkimų įstatymo
nuostatą, kad nuolatiniu savivaldy-
bės gyventoju būtų laikomas asmuo,
kuris turi teisę nuolat gyventi Lietu-
vos Respublikoje ir kuris savo gyve-
namąją vietą pagal Lietuvos Respub-
likos teisės aktus deklaravo šios savi-
valdybės teritorijoje arba kuris yra įt-
rauktas į gyvenamosios vietos neturin-
čių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje.

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (ELTA) – Nuo šiol kiekvienas, neabejingas onko-
loginėmis ligomis sergančių vaikų skausmui, galės paaukoti sergantiems ma-
žyliams kelis simbolinius litus, pirkdamas pačių ligoniukų pieštus spalvingus
atvirukus. Vaikų pieštų atvirukų bus galima įsigyti didžiosiose ,Maxima” par-
duotuvėse Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Visi pinigai už parduotus
atvirukus bus pervedami į labdaros ir paramos fondą ,,Mamų unija” ir skiria-
mi vėžiu sergančių vaikų gydymo aparatūrai, būtiniausiems kasdieniams vais-
tams ir higienos priemonėms įsigyti. Atvirukų projekto ,,Maxima” parduotuvė-
se pristatyme dalyvavo politikai, pramogų verslo atstovai, menininkai.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (BNS) –
Rugsėjo pradžioje Vilniuje bus gali-
ma pamatyti didžiausią pasaulyje
100 kilogramų sveriančią aukso mo-
netą. Vilniaus paveikslų galerijoje ji
bus rodoma tik vieną dieną – rugsėjo
3-iąją. Monetos vertė – per 3 mln.
JAV dolerių. Pasak monetą atvežan-
čios bendrovės ,,Monetų namai” va-
dovo Baltijos šalims Remigijaus Din-
dos, tai vienintelė iš penkių nukal-
dintų aukso monetų, rodomų viešai.
Lietuva yra devintoji šalis, į kurią
,,Nordic Moneta OY” įmonių grupė
atveža Gineso rekordų knygoje įre-
gistruotą monetą. Monetos aukso
luito grynumas yra 99,999 proc., dar
vadinamas ,,penkių devintukų”. Mo-
netos autorius – dailininkas Stanley
Witten. Jis yra Karališkų Kanados
monetų rūmų dailininkas.

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (Delfi.lt)
– Vis labiau linkstama prie versijos,
kad antradienio vakarą ultraleng-
vasis lėktuvas „Skyair”, kuriuo skri-
do 2 žmonės, sudužo dėl pilotą staiga
ištikusių sveikatos negalavimų. Ne-
laimės metu žuvo patyręs lakūnas bei
instruktorius Leonas Sakalauskas.
Gintaras Mozgiris išvežtas į Kauno
klinikas, jo būklė sunki.

Nelaimė įvyko netoli Aleksoto
oro uosto, Noreikiškių miestelio apy-
linkėse. Nukritęs lėktuvas užsilieps-
nojo ir sudegė visiškai.

„Iki oro uosto buvo likę visai ne-
daug. Jei sustotų variklis, lėktuvas
vis tiek būtų pasiekęs oro uostą sklęs-
damas. Taip pat mažai tikėtina, kad
toks patyręs pilotas kaip L. Saka-
lauskas galėjo suklysti. Greičiausiai
pilotas susidūrė su didelėmis sveika-
tos problemomis”, – sakė žinomas la-
kūnas Kęstutis Staniulis.

Įvykio vietoje dirbę specialistai
kol kas neįvardija tikslios nelaimės
priežasties, tačiau jau atmesta versi-
ja, kad L. Sakalauskas padarė klaidą.
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WASHINGTON, DC
Kilus pasipiktinimo bangai dėl

,,Lokerbio sprogdintojo” Abdelbaset
Ali Mohmet al Megrahi paleidimo iš
kalėjimo, Jungtinėse Valstijose pasi-
girdo balsų, raginančių nepirkti Ško-
tijos prekių, pranešė CNN. Interneto
svetainę boycottscotland.com įkūrę
Amerikos aktyvistai pareiškia, kad
,,Škotijos vyriausybės veiksmai yra
neatleistini”. ,,Žmogus, kuris atsa-
kingas už 270 nekaltų žmonių mirtį,
turi iki galo atsakyti už šaltakrau-
jišką ir negailestingą teroro išpuolį’,
– tvirtinama interneto svetainėje
paskelbtame pareiškime.

HOUSTON
Popmuzikos žvaigždė Michael

Jackson mirė nuo mirtinos stipraus
anestetiko propofolio dozės, gautos
drauge su kitais vaistais, ir pareigū-
nai įtaria jo gydytoją nužudymu per
neatsargumą, rodo paskelbti teismo
dokumentai. Išvados, išdėstytos gy-
dytojo C. Murray namų ir darbovie-
čių kratos dokumentuose, rodo, kad
nemigos kankinamas dainininkas
negalėdavo miegoti be stiprių vaistų.
M. Jackson stengdavosi gauti propo-
folio, kuris paprastai vartojamas ligo-
niams prieš operacijas užmigdyti.

BUENOS AIRES
Argentinos Aukščiausiasis Teis-

mas antradienį legalizavo mažo ma-
rihuanos kiekio laikymą asmeniniam
vartojimui ir atmetė griežtus provin-
cijų įstatymus dėl narkotikų, kuriuo-
se numatytas bausmes laiko nekons-
titucinėmis. Šis sprendimas buvo pri-
imtas vos kelios dienos po to, kai
Meksika legalizavo tokių narkotikų
kaip heroinas, marihuana ir kokai-
nas nedidelio kiekio laikymą, teigda-
ma, kad ribotus išteklius geriau nau-
doti kovai su organizuotu narkotikų
nusikalstamumu.

KABULAS
Afganistane suskaičiavus apie 17

proc. balsų, skirtumas tarp pirmau-
jančio Hamid Karzai ir jo artimiausio
varžovo Abdullah Abdullah šiek tiek
išaugo, praneša BBC, remdamasi
Centrine rinkimų komisija. Galu-
tiniai rezultatai bus pranešti tikriau-
siai rugsėjį.

Pasaulio naujienos

VARŠUVA
Lenkijos pajūrio miestuose ieš-

komi žmonės, galimai susiję su tero-
ristais, kurių tinklą esą sukūrė vie-
nas Sirijos pilietis, daug metų gyve-
nęs Gdanske, rašo dienraštis ,,Pols-
ka”. Policiją ypač domina to Sirijos
piliečio pažįstamas, kuris prisistaty-
davo Michael Z. ir kuris nuo 8-ojo de-
šimtmečio gyveno Gdanske. Šio pi-
liečio pėdsakus pavyko aptikti sulai-
kius Lenkijoje gyvenančius asmenis
iš arabų šalių.

* * *
Lenkijos miestą Slubicą ir Vo-

kietijos miestą Frankfurtą prie Ode-
rio sujungs tramvajaus linija. Abiejų
valstybių atstovai jau sudarė bendrą
komisiją, kuri rūpinasi parengti pro-
jektą. Manoma, kad tramvajus pra-
dės važinėti po 3 metų. Frankfurto
prie Oderio savivaldybė tikisi, kad
įvedus naują tarpvalstybinį tramva-
jaus maršrutą miestas papildomai
sulauks 20,000 keleivių.

MASKVA
Rusija ėmėsi žingsnių paneigti

spėliones, kad sausakrūvis ,,Arctic
Sea”, kuris buvo paslaptingai dingęs,
galėjo gabenti įtartiną krovinį, ir
paskelbė, kad praėjusią savaitę per
pradinę kratą tame laive nebuvo
rasta nieko įtartina. Tačiau Užsienio
reikalų ministerijos pareiškimas,
kuriame taip pat sakoma, jog ,,Arctic
Sea” kapitonas klaidingai teigė, kad
laivas yra Šiaurės Korėjos ir plaukė
iš Kubos į Siera Leonę, tikriausiai
neišsklaidys visų klausimų apie šį
laivą ir jo kelionę.

* * *
Jeigu žlugtų planai priimti į gin-

kluotę tarpžemyninę raketą ,,Bula-
va”, Rusijai gali tekti nemažai nau-
jausių atominių povandeninių laivų
brangiai pritaikyti jau veikiančiai
raketų sistemai ,,Sineva”, sakė Ru-
sijos gynybos ministerijos genera-
linio štabo vadovas Nikolaj Makarov.
,,Bulava”, kuri gali nešti maždaug 10
branduolinių galvučių, kol kas nepa-
teisina Rusijos karinių pareigūnų
lūkesčių. Nuo 2003 m. iš 11 bando-
mųjų paleidimų tik 6 buvo sėkmingi.

EUROPA

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (Bal-
sas.lt) – Rusija niekada neatšauks
savo sprendimo pripažinti separatis-
tinių Pietų Osetijos ir Abchazijos
respublikų nepriklausomybę nuo
Gruzijos, pareiškė Rusijos preziden-
tas Dmitrij Medvedev.

Būtent rugpjūčio 26 d. sukako
metai, kai Kremlius nusprendė pri-
pažinti šių respublikų nepriklauso-
mybę. Toks sprendimas buvo priim-
tas prabėgus kelioms savaitėms po to,
kai Rusija jėga numalšino Gruzijos
siekį susigrąžinti Pietų Osetijos kont-
rolę. Tbilisis iki šiol teigia, kad Rusi-
jos sprendimas pripažinti Pietų Ose-
tiją ir Abchaziją prilygsta dalies suve-
renios Gruzijos teritorijos okupacijai.

„Mūsų šaliai šis sprendimas yra
neatšaukiamas”, – kalbėjo D. Med-
vedev, viešėdamas Mongolijoje.

Maskva aiškina, kad pripažin-
dama separatistinių darinių neprik-
lausomybę ji siekė apginti Rusijos

piliečių interesus Pietų Osetijoje ir
Abchazijoje, kurios nuo centrinės
Gruzijos valdžios kontrolės atsiskyrė
dar praėjusiame dešimtmetyje.

Be Rusijos Pietų Osetiją ir Ab-
chaziją kol kas pripažino tik Nika-
ragva, o kitos valstybės mano, kad
šios respublikos tebėra Gruzijos teri-
torijos dalis.

Rusijos Užsienio reikalų minis-
terija iš naujo paragino tarptautinę
bendruomenę pripažinti Pietų Ose-
tiją ir Abchaziją, nes tik taip esą gali-
ma užtikrinti taiką ir saugumą regio-
ne. Maskva separatistinėse teritorijo-
se laiko gausias savo kariuomenės
pajėgas.

Tiek Pietų Osetijoje, tiek Abcha-
zijoje rugpjūčio 26 d. buvo paskelbta
nedarbo diena ir ta proga surengti
koncertai bei įvairūs minėjimai. Pie-
tų Osetijoje trečiadienį taip pat ati-
darytas 160 km. ilgio dujotiekis, ku-
ris sujungė šią respubliką su Rusija.

RUSIJA

Rusija niekada neatšauks P. Osetijos
ir Abchazijos pripažinimo

Washington, DC, rugpjūčio 26
d. (,,Reuters”/BNS) – JAV senatorius,
įtakingas Demokratų partijos narys
Edward Kennedy, kuris po dviejų vy-
resniųjų brolių mirties tapo vienos
garsiausių Amerikos politinių dinas-
tijų patriarchu, antradienį vakare
mirė.

Jam buvo 77 metai. E. Kennedy,
vienas įtakingiausių ir ilgiausiai dir-
busių senatorių per visą JAV istoriją,
sirgo smegenų vėžiu.

Šis liberalų stovyklos vėliavne-
šys, kuris taip pat garsėjo kaip paty-
ręs Kongreso derybininkas, yra prezi-
dento John F. Kennedy, kuris buvo
nužudytas 1963 m., senatoriaus Ro-
bert Kennedy, kuris neišgyveno po
išpuolio per 1968 m. rinkimų kampa-
niją dėl demokratų nominacijos į pre-
zidentus, kai į jį buvo šauta, ir piloto
Joe Kennedy, kuris žuvo Antrajame
pasauliniame kare, brolis.

Net jo priešininkai respublikonai
pripažino E. Kennedy atsidavimą gi-
nant pilietines teises, teikiant fede-
ralinę pagalbą neturtingiesiems, stab-
dant branduolinių ginklų platinimą,
keliant minimalų darbo užmokestį,
plečiant sveikatos priežiūrą ir geri-
nant Amerikos mokyklas.

E. Kennedy į Senatą buvo išrink-
tas 1962 m., kai jo brolis John buvo
prezidentas, ir dirbo jame ilgiau už
visus, išskyrus du, senatorius per vi-
są JAV istoriją. Per dešimtmečius E.

Kennedy Kongrese prisidėjo rengiant
beveik visus svarbius įstatymus dėl
socialinių klausimų.

Jo mirtis žymi vienos politinės
dinastijos saulėlydį ir sudavė smūgį
demokratams, siekiantiems atsiliepti
į prezidento Barack Obama raginimą
pertvarkyti sveikatos apsaugos sis-
temą. E. Kennedy sveikatos apsaugos
pertvarką buvo iškėlęs savo pagrin-
diniu reikalu.

Šiemet atlikta Kapitolijaus lei-
dinio ,,The Hill” apklausa parodė, jog
Senato respublikonai mano, kad su
E. Kennedy buvo lengviausia dirbti iš
visų demokratų ir kad jo pažiūros
buvo labiausiai dvipartinės. Respub-
likonų senatorius John McCain pava-
dino E. Kennedy ,,pačiu naudingiau-
siu Senato nariu”.

2008 m. sausį E. Kennedy parė-
mė tuo metu pirmą kadenciją Senate
dirbusio Barack Obama siekį tapti
demokratų kandidatu į JAV prezi-
dentus. Daug kas tą paramos pareiš-
kimą laikė politinio deglo perdavimu
naujai kartai.

Susirgęs E. Kennedy Kongrese iš
esmės buvo nustumtas į šoną. Šis
,,Senato liūtas” ėmė naudotis lazda ir
dažnai atrodydavo pavargęs, nes dar-
bą turėjo derinti su gydymu.

Jis padėjo parengti įstatymo pro-
jektą dėl 2,5 trilijono dolerių vertės
JAV sveikatos apsaugos sistemos
pertvarkymo. E. Kennedy rūpintis
sveikatos apsauga pradėjo 8-ajame
dešimtmetyje, kai jo sūnus susirgo
vėžiu. Pastaruoju metu kaip pert-
varkų būtinybės argumentu jis nau-
dodavosi ir savo liga.

Iš pirmosios santuokos su Vir-
ginia Joan Bennett jis turėjo tris vai-
kus. Pirmąją senatoriaus santuoką
išardė žmonos alkoholizmas ir jo su-
kinėjimasis apie moteris. Antrajai jo
žmonai priskiriami nuopelnai dėl E.
Kennedy surimtėjimo ir vėl į vėžes
stojusios karjeros Senate.

2008 m. gegužę E. Kennedy buvo
nustatytas piktybinis smegenų aug-
lys. Dėl ligos E. Kennedy nedalyvavo
savo sesers Eunice Kennedy Shriver,
kuri mirė rugpjūčio 11 d., laidotu-
vėse.

Mirè JAV senatorius
Edward Kennedy

PIETŲ AMERIKA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Edward Kennedy mirtis žymi vienos
politinės dinastijos saulėlydį.

Reuters/Scanpix nuotr.
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KININIAI KOPŪSTAI
(CHINESE CABAGE)

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

Šeimininkės patarimai

Su paprastais kopūstais jau susi-
pažinome, o dabar siūlau susipažinti
su kininiais kopūstais. Tai taip pat
labai vertinga ir daug kur vartojama
daržovė. Paprastai salotoms mes daž-
niausiai vartojame lapines salotas,
kurios yra vertingesnės už gūžines.
Tačiau visus vitaminus ir mikroele-
mentus jos turės savyje tik tada, jei
mes jas šviežiai nusiskinsime savo
darže. Ne visi tam turime galimybių,
todėl dažniausiai įvairias salotas per-
kame parduotuvėse.

Tiek parduotuvėse, tiek turgavie-
tėse visos daržovės apšlakstomos
vandeniu. Taip daroma, kad daržovės
nevystų. Tačiau šiam vandeniui ga-
ruojant, kartu išsigarina ir vitamin-
gosios medžiagos. Todėl į turgavietes
apsipirkti reikėtų eiti kuo anksčiau iš
ryto, kol daržovės dar nepastovėju-
sios. Parduotuvėse jos, žinoma, išsto-
vi ne vieną dieną. Salotas reikia val-
gyti, nes jos puikiai dera prie kito
maisto, padeda virškinimo sistemai.
Tik neapsigaukime sakydami, kad
sveikai gyvename, nes valgome daug
salotų ir daržovių. Nebūtinai šiais
produktais mes papildome savo orga-
nizmą visais reikiamais vitaminais.

Tai, kad kopūstai ir salotos visais
laikais buvo vertinami už savo gydo-
mąsias ypatybes ir maistingąsias me-
džiagas, žino daugelis. Tačiau tai, kad
pekininis kopūstas gali atstoti abu
šiuos produktus, tikriausiai žino ne
visi. Tad ir siūlau susipažinti su
mums gal kiek neįprastu, kininiu (pe-
kininiu) kopūstu.

Iš Kinijos – po pasaulį

Kininis kopūstas – dvimetis au-
galas, tačiau kultūriniai pekininiai
kopūstai auginami kaip vienmečiai
augalai. Pekininių ir kininių kopūstų
tėvynė – Kinija. Šie kopūstai minimi
jau V–VI a. rašytiniuose šaltiniuose.
Abiejų šių rūšių kopūstai Kinijoje
vertinami ir mūsų dienomis.

Gūžiniai kininiai kopūstai, kilę iš
šiaurinių Kinijos rajonų, per Korėjos
pusiasalį paplito į Japoniją ir Indo-
kinijos šalis, kur ir šiandien jie yra
vieni svarbiausių kultūrinių augalų.
Europoje ir JAV iki pat aštuntojo de-
šimtmečio pradžios pekininiai kopūs-
tai nebuvo populiarūs, tik pastarai-
siais metais jų auginimas pašoko
aukštyn.

Įvairiems patiekalams

Kininiai kopūstai išoriškai labai
panašūs į gūžines salotas, todėl jie
dar vadinami salotiniais kopūstais. Ir
ne be reikalo, nes jauni kininių ko-
pūstų lapai gali atstoti salotų lapus.
Tai turbūt patys sultingiausi kopūs-
tai, todėl jauni jų lapai, išsiskiriantys
maloniu skoniu, puikiai tinka ir įvai-
rioms salotoms, ir sumuštiniams ga-
minti.

Beveik visos sultys susikaupia ne
žaliuose lapeliuose, o baltojoje – stan-
desnėje – dalyje, kurioje yra ir pačių
naudingiausių kininių kopūstų me-
džiagų.

Iš kininių kopūstų gaminamos
ne tik salotos bei mišrainės. Jų deda-
ma į barščius ir įvairias kitas sriubas,
jie troškinami, iš jų gaminami balan-
dėliai.

Kininiai kopūstai skiriasi nuo sa-
vo artimų giminaičių dar ir tuo, kad
nei verdami, nei kepami jie nesklei-
džia specifinio kopūstų kvapo, kaip,
pavyzdžiui, baltagūžiai kopūstai.

Ilgaamžiškumo
šaltinis

Senovės romėnai manė, kad ko-
pūstai turi higieninių ypatybių, o se-
novės Romos rašytojas Katonas vy-
resnysis netgi tvirtino: ,,Už tai, kad
Roma 600 metų pasveikdavo nuo
įvairių ligų be gydytojų pagalbos rei-
kia dėkoti kopūstui.’’

Šie žodžiai tinka ir kininiam ko-
pūstui, kuris turi ne tik dietinių ir
kulinarinių, bet ir gydomųjų ypaty-
bių. Kininiai kopūstai labai naudingi
sergant širdies ir kraujagyslių ligo-
mis, skrandžio opalige. Šios daržovės
laikomos ilgaamžiškumo šaltiniu. Tai
lemia kininiuose kopūstuose esantis
didžiulis kiekis lizino – žmogaus or-
ganizmui būtinos ir niekuo nepakei-
čiamos amino rūgšties, gebančios iš-
tirpinti kenksmingus baltymus, išva-
lyti kraują ir stiprinti organizmo
imunitetą.

Pagal vitaminų ir mineralinių
druskų kiekį kininiai kopūstai nenu-
sileidžia baltagūžiams kopūstams ir
savo giminaitėms gūžinėms salotoms,
be to, kai kuriomis naudingosiomis
medžiagomis juos net ir lenkia. Pa-
vyzdžiui, baltagūžiuose kopūstuose ir
gūžinėse salotose vitamino C yra du
kartus mažiau negu kininiuose ko-
pūstuose, o baltymų kiekis kininių
kopūstų lapuose du kartus didesnis
nei baltagūžiuose kopūstuose.

Kininių kopūstų lapuose gausu
vitaminų A, C, B1, B2, B6, PP, E, P, K,
U, mineralinių druskų, amino rūg-
ščių (iš viso 16, tarp jų – ir niekuo ne-
pakeičiamų), baltymų, cukraus, alka-
loido laktucino, organinių rūgščių.

Tačiau viena svarbiausių kininių
kopūstų ypatybių yra gebėjimas iš-
saugoti vitaminus visą žiemą. Salo-
toms tai nebūdinga, nes jos, ilgiau lai-
komos, praranda savo naudingąsias
medžiagas, o baltagūžiai kopūstai ne
tik negali atstoti ,,pekinukų’’ – jiems
reikia dar ir ypatingų laikymo sąlygų.
Žiemos metu mes perkame dar-
žininkystėje užaugintas salotas. Jos
skiriasi nuo užaugintų laukuose, nes
negaudamos saulės energijos nesu-
kaupia savyje vertingų mineralų. To-
dėl kininiai kopūstai ypač svarbūs ru-
denį ir žiemą, nes tuo metu jie tampa
nepakeičiamu šviežių žalumynų,
askorbo rūgšties, būtiniausių vita-
minų ir mineralų šaltiniu.

Grybų sriuba su kininiais
kopūstais

Reikės: 8 oz. bulvių, 8 oz. pieva-
grybių, 8 oz. kininių kopūstų, 1 svo-
gūno arba poro (leek), kelių morkų,
augalinio aliejaus.

Grybus nuplaukite, smulkiai su-
pjaustykite, apkepinkite aliejuje.
Morkas supjaustykite šiaudeliais,
svogūną – smulkiai, kininį kopūstą
supjaustykite taip, kaip įprastai
pjaustome kopūstus. Viską kartu ap-
kepinkite. Bulves supjaustykite šiau-
deliais, užpilkite pasūdytu verdančiu
vandeniu, pavirkite 7–10 minučių, po
to sudėkite apkeptus grybus bei dar-
žoves ir viską pavirinkite 5 minutes.
Skaninkite šviežiais žalumynais.

Mišrainė su kininiais
kopūstais ir tunu

Reikės: 1 kininio kopūsto gūžės,
1 skardinės konservuoto tuno (savo
sultyse), 1 agurko, 1 ropinio svogūno,
druskos, majonezo, grietinės.

Smulkiai supjaustytus svogūnus
sumaišykite su tunu. Kopūstą su-
pjaustykite stambiai, agurką – į ketu-
rias pailgas dalis, kurias dar kartą su-
pjaustykite skersai.

Viską sudėkite į salotinę, pasūdy-
kite, įdėkite vienodas dalis majonezo
ir grietinės. Geriausia patiekti su
keptomis bulvėmis.

Mišrainė su kininiais kopūstais
ir obuoliais

Reikės: 1 kininio kopūsto, vie-
nos morkos, vieno rūgštaus obuolio,
majonezo, druskos pagal skonį.

Kopūstą supjaustykite, morką ir
obuolį sutarkuokite stambia trin-
tuve. Viską sumaišykite ir užpilkite
majonezu. Galima įdėti agurkų, po-
midorų.

Mišrainė su kininiais
kopūstais ir rūkyta žuvimi

Reikės: vieno kopūsto, 8 oz. rū-
kytos skumbrės ar kokios kitos rūky-
tos žuvies, vieno ropinio svogūno (vio-
letinio), sezamo sėklų pagal skonį.

Kopūsto lapus nuplaukite šaltu
vandeniu ir suplėšykite rankomis
(lapų negalima pjaustyti, nes praran-
da daug vertingų sulčių). Lapus sudė-
kite ant lėkštės, ant jų plonais
griežinėliais pabarstykite svogūno.
Skumbrę supjaustykite nedideliais
gabalėliais ir uždėkite ant lapų. Ant
viršaus pabarstykite apkepintomis
sezamo sėklomis.

Mišrainė su kininiais kopūstais
ir rūkyta vištiena

Reikės: vieno kininio kopūsto
gūžės, 5 oz. kietojo sūrio, vienos rūky-
tos vištos krūtinėlės, vieno šviežio
agurko, krapų, druskos, majonezo.

Kopūstus supjaustykite smul-
kiai, mėsą, agurkus – kubeliais, sūrį,
krapus – smulkiai, viską sumaišykite
ir užpilkite majonezu.

Vištienos filė su kininiais
kopūstais

Reikės: 1 sv. vištienos krūtinė-
lės, 2 kiaušinių, 8 oz. kininių kopūs-
tų, 2 šaukštų sviesto, druskos pagal
skonį.

Vištienos filė išmuškite mediniu
plaktuku, po to ant kiekvieno mėsos
gabalėlio uždėkite sviesto. Kopūstus
supjaustykite smulkiai, įmuškite
kiaušinius, suplakite, kad susidarytų
putos, pasūdykite. Mėsos gabalėlius
užpilkite kiaušiniais su kopūstais,
pašaukite į įkaitintą orkaitę ir kep-
kite 20 minučių. Patiekite su česnako
padažu, žaliais krapais ir šviežių
salotų lapais.

Pekino ,,Puodelis”

Reikės: pusantro sv. kininių ko-
pūstų, šaukšto sviesto, 2 svogūnų, 1
sv. maltos mėsos, 6 pomidorų, 4 di-
delių bulvių, druskos, juodųjų pipirų,
vandens, 3 skiltelių česnako, 2 šaukš-
tų kečupo.

Keptuvėje pakepkite svogūnus,
sudėkite faršą, apkepkite, pasūdyki-
te, įberkite česnako, įpilkite vandens,
sudėkite susmulkintus kopūstus, bul-
ves, pomidorus ir troškinkite. Baig-
dami troškinti, įpilkite pomidorų
padažo arba įdėkite sultinio kubelį.
Kurį laiką palaikykite ir patiekite su
balta duona.

Kepti kininiai kopūstai
su sūriu

Reikės: vieno kininio kopūsto, 4
puodelių sultinio, šaukšto sviesto, pu-
sės puodelio tarkuoto sūrio, pusės
puodelio rūkytos mėsos arba lašinių,
stiklinės grietinės, petražolių, 1 svo-
gūno, 2 skiltelių česnako, juodųjų pi-
pirų, 2 kiaušinių.

Supjaustytus kopūstus išvirkite
sultinyje arba pasūdytame vandeny-
je. Virkite vos kelias minutes, po to
nukoškite. Keptuvę ištepkite sviestu,
sudėkite kopūstus, sumaišytus su rū-
kyta mėsa arba lašiniais, ir pusę sū-
rio. Grietinę suplakite su petražolė-
mis, svogūnu, česnaku, druska, pipi-
rais, kiaušiniais bei likusiu sūriu ir
viską supilkite į kopūstus. Kepkite
apie 20 minučių.

Cukinijos apkepas

Čia pridedu vieną savo sugalvotą
receptą. Mes, moterys, visada bando-
me ką nors skaniau ir išradingiau pa-
gaminti, yapč, kad neužimtų daug
laiko. Prieš eidama į posėdį sugalvo-
jau tokį receptą. Visoms labai patiko,
gal ir jums patiks?

Reikės: 3 cukinijų (normalaus
dydžio), vieno poro (leek), vieno puo-
duko grietinėlės arba pieno, 3 kiauši-
nių, pusės puodelio miltų, vieno pa-
kelio bet kurio ,,stuffing mix”, pusės
puodelio tarkuoto parmezano sūrio,
vienos lazdelės sviesto, druskos.

Kiaušinius atskirti, trynius su
druska pasukti, cukinijas ir porą su-
tarkuoti per burokinę tarką, sudėti į
ištrintus trynius, supilti grietinėlę,
ištirpytą sviestą ir sūrį. Viską iš-
maišyti. Išplakti kiaušinių baltymus
ir sudėti į paruoštą masę. Kepimo for-
mą ištepti riebalais, supilti visą masę
ir pašauti į orkaitę 350 F tempe-
ratūros. Kepame apie 40–45 minutes.
Po to – supjaustyti. Valgome tiek
karštą, tiek šaltą. Tinka kaip garny-
ras prie mėsos, žuvies.
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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�
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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
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Lietuvių pianistų Rūtos ir Zbig-
nevo Ibelhauptų fortepijoninis due-
tas tęsia Lietuvos tūkstantmečio mi-
nėjimo renginių ciklą Japonijoje.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatai pirmadienį
Tokijuje surengė fortepijoninės mu-
zikos rečitalį Tokijo melomanams,
kultūros ir akademinių sluoksnių
atstovams, diplomatams, verslinin-
kams, žiniasklaidai.

Ištikimi savo idėjai propaguoti
pasaulyje lietuvių kompozitorių kū-
rybą, pianistai Ibelhauptai koncertą
pradėjo Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio simfonine poema ,,Miške”,
aranžuota Jono Aleksos. Vėliau
skambėjo šiuolaikinė muzika – ja-
ponų kompozitoriaus A. Gondai ,,Še-
šiasdešimt devyni” ir Gintaro Sodei-
kos ,,Garso ontologija Nr. 2” dviems
fortepijonams.

Antroje dalyje fortepijoninis due-
tas atliko Sergej Rachmaninov Siui-
tą” Nr. 2 ir M. Infante ,,Andalūziškus

šokius”.
Pasak Lietuvos kultūros atašė

Japonijoje Gabijos Žukauskienės,
retai Japonijoje girdimi lietuvių
kūriniai sulaukė išskirtinio publikos
dėmesio. ,,Įdomi įvairių epochų ir
šalių kompozitorių kūrybos progra-
ma atskleidė Lietuvos atlikėjų inter-
pretacinį talentą, artistiškumą ir
meistriškumą, todėl žiūrovai kvietė
lietuvių pianistus ne vienam bisui”, –
sakė G. Žukauskienė.

Rečitaliu Tokijuje fortepijoninis
duetas baigė savo pirmąjį koncertų
turą Japonijoje. Prieš tai duetas kon-
certavo ,,Lietuvos dienų” Mijadza-
kyje renginiuose ir Kudži mieste, mi-
nint šio miesto partnerystės su Klai-
pėda 20-metį.

R. ir Z. Ibelhauptų dueto koncer-
tinė kelionė yra Lietuvos ambasados
Tokijuje organizuojamos Lietuvos
tūkstantmečio minėjimo programos
dalis.

BNS

Lietuvių pianistų duetas
sužavėjo Tokijo klausytojus

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 77

Į savo dalinį grįžome, kaip nuga-
lėtojai, patyrę pilną satisfakciją.

X

Tulčine teko patirti vieną atsitik-
tinį susitikimą, kurio neužmiršiu visą
gyvenimą, nes jis man padarė sukre-
čiantį ir gilų įspūdį.

Nepriklausomoje Lietuvoje mes
jau buvome kažkiek girdėję apie badą
Ukrainoje – Rusijos bolševikų įvyk-
dytą genocidą prieš ukrainiečių tau-
tą, kuris dar vadinamas visiems žino-
mu ,,Holodomor” vardu. Nors Ukrai-
na Didžiosios Kunigaikštystės laikais
ir priklausė Lietuvai, bet tas Sovietų
komunistų dirbtinai sukeltas badas,
derlingiausiose Europos žemėse, ku-
rias kažkada valdė mūsų kunigaikš-
čiai, man atrodė tolimas ir labai
miglotas įvykis. Mes – lietuviai ka-
riai, ne savo valia po tiek metų vėl
atsidūrę čia, Vakarų Ukrainoje, net
nenutuokėme, kas čia įvyko dar visai
neseniai, tik prieš devynisdešimt
metų.

Kartą su keliais tarnybos drau-
gais, gatvelėje, netoli namo, kuriame
buvo mūsų kareivinės, prisėdome ant
suoliuko, parūkyti. Kalbėjomės apie
kažką, dairėmės į žmones, žodžiu –
mėgavomės savo laisvu nuo budėjimo
laiku. Iš kažkur, visai netikėtai prie
mūsų priėjo žila, kokių 70-75 metų
senutė, ukrainietė. Ji mandagiai pa-
sisveikino, ir paprašė papiroso. Mes,
žinoma, neatsisakėme pavaišinti, ir
dar pridegėme. Ji tuoj pat prisėdo
prie mūsų, ir nervingai užsitraukė
dūmą, taip, kaip paprastai daro tik
tikri rūkoriai. Pirmiausiai mus nu-
stebino, kad tokia senyva moteris
apskritai rūko tabaką. Tais laikais tai
nebuvo įprastas vaizdas, ypač viešu-
moje. Todėl, norėdamas pirmas pra-
laužti tylos ir nepasitikėjimo barjerą,
aš jos pusiau juokais paklausiau:

– Kam jums tokiame amžiuje
rūkyti?

– O kiek man duotumėt metų? –
paklausė žilagalvė, profesionaliai
išpūsdama dūmą.

– Na, spėju, kad jums tikrai jau
virš septyniasdešimt, – atvirai pa-
sakiau, nevyniodamas į vatą.

– Klysti vaikeli. Man dabar eina
tik trisdešimt aštunti…

Turbūt būtume perdaug nekrei-
pę dėmesio į tą skurdžiai apsiren-
gusią kaimietę, parūkę, ir nuėję sa-
vais keliais, jeigu ne jos priekabus
noras išsikalbėti. Kai ji prakalbo, aš
iškart pastebėjau, kad su ja kažkas
netvarkoj. Man pasirodė, kad ji buvo
vienas iš tų žmonių, kuriems šiek
tiek ,,ne visi namie”, arba, kaip dabar
mėgsta sakyti jaunimas – kiek ,,pa-
važiavęs stogas”. Tokie žmonės, kaip
paprastai, nelabai kreipia dėmesio, ar
juos kas klausosi, ar tik nuduoda, kad
klausosi. Jiems yra svarbiau, kad gali
išsikalbėti, išsipasakoti savo bėdas,
nors kokiam, kad ir pirmam sutiktam
žmogui. Jinai nebuvo visiškai stačio-
kiška ir nemandagi, kaip, dažniausiai
elgiasi visiškai išprotėję žmonės.

Pamačiusi, kad mes nelabai tiki-
me jos perdėtu ,,jaunumu”, ji pak-
lausė, iš kur mes. Aš, kaip geriausiai
iš mūsiškių mokėdamas rusų kalbą,
jai paaiškinau, kad mes nei vokiečiai,
nei rumunai, o lietuviai. Pajutusi pa-
garbą bei palankumą, ji pradėjo tar-
miškai dėstyti savo bėdas. Mums

beliko tik klausytis ir linkčioti.
Ji pasakojo apie baisų badmetį,

kuris ,,ištiko” jos kaimą ir visą komu-
nistų okupuotą Ukrainą 1932–1933
metais. Tas specialiai bolševikų su-
keltas badas per 8 mėnesius nusinešė
nuo 7,5 iki 11 milijonų ukrainiečių
gyvybių. Tada per vieną minutę iš
bado mirdavo vidutiniškai 17 vyrų,
moterų ir vaikų, per valandą – 1,000,
o per dieną iki 25,000. Kolchozuose
javų laukai dieną-naktį buvo saugomi
enkavedistų, tam tikslui specialiai
pastatytuose sargybos bokšteliuose.
Darbštiems, doriems ukrainiečiams
buvo griežtai uždrausta ne tik valgyti
jų pačių laukuose bei aruoduose pū-
vančius grūdus, bet ir keliauti iš savo
kaimo kitur. Tais metais, kai iš bado
mirė milijonai ,,tarybinių žmonių”,
Rusijos komunistai eksportavo Vaka-
rų šalims jų užaugintą duoną (virš
1,7 milijono tonų kviečių per metus!),
už kurią gaminosi ginklus, papirki-
nėjo užsienio politikus, plėtė šnipų ir
padlaižūnų tinklą, ruošėsi užkariauti
Lietuvą bei likusį pasaulį…

Ta moteris pasakojo tik tai, ką
pati matė ir išgyveno. Ji papasakojo
savo kaimo žūties istoriją. Ji vienin-
telė iš to kaimo išliko gyva. Taip jai,
matyt, buvo skirta. Gal tam, kad pa-
liudytų. Jos išlikimo kaina buvo ne-
apsakomai žiauri ir nežmoniška. Nė-
ra pasaulyje motinos, kuriai tokia
patirtis praeitų be pėdsakų.

Netoli jų kaimo buvo kažkokia
cukrinių runkelių perdirbimo gamyk-
la, ar kažkas panašaus. Alkani kai-
miečiai pavieniui ir būriais mėgino
eiti prie tos gamyklos, kur lauke puvo
sukrautos runkelių išspaudos – nie-
kam netinkamos gamybos atliekos.
Išbadėję ukrainiečiai mėgino prieiti
prie tų atliekų krūvos, bet ,,kacapų”
kareiviai neprileido, šaudydami į
žmones…

Kai jos vyras, vaikai ir visi ar-
timieji jau buvo mirę iš bado, ji pa-
siėmė savo paskutinį, dar žindomą
kūdikį, ir nerasdama jokios išeities,
sukaupusi visas jėgas, išslinko mal-
dauti pagalbos pas kitus savo kaimo
žmones. Ir kokias ji duris neatidary-
davo – visur rasdavo vien tik mirtį. Ji
vardino vardus ir pavardes, jai pažįs-
tamų kaimiečių, kuriuos dar tikėjosi
atrasti gyvus, bet, deja, visi jau buvo
mirę žiauriausia žmonių sugalvota
mirtimi. Taip ji atsirado prie kaimo
krašto. Išėjusi iš paskutinės trobos, ji
čia pat susmuko prie slenksčio.
Ukrainietė nesuprato, kas su ja vyks-
ta, ar ji jau yra praradusi sąmonę ir
sapnuoja, ar ji dar gyva (man vėliau
teko patirtį šį jausmą). Ji nežinojo
kiek laiko išbuvo, bet kai kiek atsi-
tokėjo – pajuto, kad prie savo griau-
čiais pavirtusios krūtinės spaudžia
jau mirusį sūnelį. Vaiko kūnelis dar
buvo šiltas, bet jis jau nerodė jokių
gyvybės ženklų. Ir tada įvyko tai, su
kuo ši nelaiminga Ukrainos motina
turėjo gyventi visą likusį gyvenimą.
Pasakodama mums, ji turbūt tikėjosi
nors kokios paguodos ar supratimo,
lyg teisindamasi, kad jai tuo momen-
tu turbūt pasimaišė protas. Iš mo-
ters, motinos, žmogaus, ji staiga virto
žvėrimi. Mama perkando savo negy-
vam kūdikiui gerklytę ir čiulpė dar
šiltą jo kraują… Ji suvalgė savo vai-
ką. Taip ji išliko.

Bus daugiau.

Skambinti tel.: 

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

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Koncertuoja pianistai Rūta ir Zbignevas Ibelhauptai.
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ATOSTOGOS BIRŽUOSE ATOSTOGOS BIRŽUOSE 
SU SENOVINIAIS AUTOMOBILIAISSU SENOVINIAIS AUTOMOBILIAIS

JANINA BAGDONIENÈ

Su Egidijumi Einoriu susipaži-
nome prieš miesto šventę: Egidijus su
senoviškų automobilių klubu ,,Kla -
sika” organizavo automobilių paradą
ir parodą Astrave bei Biržuose. Buvo
kiek neįprasta, kad JAV gyvenantis
Egidijus Biržuose subūrė senovinių
automobilių klubą, su kitais klubo
nariais dalyvauja Lietuvos vasaros
šventėse. Apie tai ir šiek tiek apie gy -
venimą JAV su Egidijumi kalbė jo mės
jau po šventės, prieš pat jam išvyks -
tant į JAV.

Amerikoje, kur turėtų 
dygti doleriai

Egidijus pasakoja, kad į JAV su
šeima išvažiavo 1996-aisiais, laimėję
žaliąją kortą – teisę gyventi ir dirbti
Amerikoje.

– Buvome vieni iš pirmųjų, pra -
dėję trečiąją emigrantų bangą. Ame -
ri koje išeiviai iš Lietuvos skirstomi į
tris bangas: ,,grynoriai”, atvykę iki
Antrojo pasaulinio karo, ,,dipukai”, į
JAV bėgę karui baigiantis, bijodami
politinių represijų, ir ,,sovietukai”,
,,tarybukai”. Mes ir esame tie ,,sovie-
tu kai”. 1996-aisiais buvo gyva legen-
da apie kaip grybus dygstančius dole -
rius, apie amerikietišką rojų žemėje.
Mes važiavome ne tiek dėl pinigų,
kiek iš smalsumo: o kaip yra tenai?
Dolerių legenda ir dabar sklando Lie -
tuvoje, nors ji buvo nublankusi.
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą,
lietuviai gerą uždarbį gauna Šve di -
joje, Anglijoje, Norvegijoje – to li esan-
ti Amerika dabar mažiau rūpi. Bet ir
Amerikoje doleriais nelyja, socialinė -
mis garantijomis turi rūpintis pats.
Kartais būna juokinga klausyti: giria -
si žmonės, kad Amerikoje labai gerai
gyvena, o kai paklausi, kiek kartų
buvo grįžęs į Lietuvą, atsako: ,,Nė
karto”. Vadinasi, kažkas blogai su tuo
žmogum: arba neturi lėšų, arba gali -
mybių, arba šalyje yra nelegaliai
(sugrįžęs į Lietuvą nebegalės grįžti į
JAV), arba – nusispjovė į tą Lietuvą –
yra ir tokių žmonių.

,,Iš pradžių lie tuvių buvo ne -
daug, daugelis pabendrauti rinkda -
vosi ‘dipukų’ baruose. Marquette
Park, Čikagoje tebėra išsilaikę du ba -
rai, gyvuojantys daugiau kaip 50 me -
tų. Dar J. Baltušis knygoje ‘Tėvų ir
brolių takais’ juos aprašė. Pirmieji
‘so vietukai’ vieni kitus pa žindavo.
Paskui privažiavo daugiau lie tuvių,
buvo banga ir bėgančiųjų nuo Lie tu -
vos teisėsaugos.

Žaliosios kortos laimėtojams

suteikiama tik teisė į darbą. O gauti
darbą, apsigyventi – tavo proble-
mos.

Į JAV atvažiavome ekonominio
klestėjimo laikais, tad darbą rasti bu -
vo įmanoma. Kadangi nebuvo kas pa -
deda, teko pasinaudoti nelegalios
dar bo biržos  – tokia buvo benzino
kolo nėlėje – paslaugomis. Į ją suva -
žiuodavo darbdaviai ir ieškantieji
darbo, čia pat buvo susiderama dėl
darbo ir atlyginimo. Tais laikais pa-
galbiniam statybų darbininkui buvo
mokama 6–8 dol. už valandą (dolerio
kursas buvo 4 litai). Pusę metų pra-
dirbau statybose. Tas darbas nebuvo
man prie širdies, tad išsilaikiau vil-
kiko vairuotojo teises ir pradėjau
dirbti  vairuotoju, paskui savo kom-
paniją įkūriau, vilkiką nusipirkau  ir
tuo verčiuosi iki šiol. Krizė jaučiasi,
bet pragyventi galima”, – pasakoja
Egi dijus.

Atostogos su svajonių
automobiliais

Po 2 metų gyvenimo JAV Egi di -
jus pirmą kartą grįžo atostogų į Lie -
tu vą, o nuo to laiko į gimtinę grįžta
kas met. Paprastai atostogos trunka
pu santro mėnesio.

Gyvendamas Amerikoje Egidijus
sako susidomėjęs senaisiais automo-
biliais.

,,Gal kokį seną automobilį pa -
mačiau ir ‘užsikabinau’. Gyven da -
mas JAV, padedant drau gams, Lie tu -

voje nusi pirkau pusiau restauruotą
automobilį – ‘Volgą’, su kuria dabar
važinėju Biržuose. Grįžęs iš Ame -
rikos  su ta ‘Volga’ vasarą pra dėjau
važinėti po parodas. Šis auto mo bilis
tapo šeimos mašina. Sesers vestuvėse
su ja važiavau, vėliau – krik š tynose.
Paskui pagalvojau, kad man vienos
mažoka, visi tas ‘Volgas’ turi. Pagavo
įkvėpimas parsivežti amerikietišką
mašiną. JAV nusipirkau ‘Mercury
Comet’. Gal pusę metų meistrai ją re -
montavo. Pernai parsiplukdžiau ir
jau važinėjau Lietuvoje”, – pasakoja
Egidijus.

Važinėjant po paradus Egidijui
kilo mintis paradą surengti Biržuose.
Pernai buvo pirmasis  – susirinko try-
lika automobilių iš šiaurinės Lie -
tuvos.

,,Tokie paradai yra brangus ma -
lo  numas, o fiziniam asmeniui niekas
negali padėti. Klubą kūriau su min -
tim, kad organizacinius, finansinius
dalykus bus lengviau tvarkyti. Pa -
sirodė, kad Biržuose yra daug prijau -
čiančių. Puikus pagalbininkas Volde -
maras Aišporas – ir organizatorius, ir
restauratorius, didelis senovinių au -
tomobilių entuziastas Aloyzas Vasy -
lius”, – tęsė pašnekovas.

Egidijus sako, kad būdamas
Ame rikoje su kitais klubo nariais
bendrauja internetu, telefonais.

,,Senovinių automobilių sezonas
nėra ilgas – vasara, visi renginiai vyk -
s ta būtent tuo metu, – sako Egi dijus.
– Seno brangaus  automobilio šal tu,

lietingu metu iš garažo neva rysi.”
Šiemet grįždamas į Lietuvą Egi-

dijus parvežė ir aprangą klubo na-
riams – marškinėlius, kepuraites. O
didžiausias šių metų darbas – pa -
radas Biržuose. Jo įspūdžiais Egidijus
gyvena ir dabar.

Paradas Biržuose

,,Šiais metais su klubo nariais tą
paradėlį ir suorganizavome, – sako
Egidijus. – Vertintojų nuomone, jis
bene geriausias iš 8 šiemet Lietuvoje
surengtų paradų. Biržų parade daly-
vavo 38 transporto priemonės: 16
lengvųjų, 9 visureigiai, 10 motociklų,
3 sunkvežimiai. Automobilių buvo
puikių. Tarkim, nežinia, ar dar kada į
Biržus atvažiuos toks ,,Rols Rois”,
koks buvo atvažiavęs į šį paradą. Žiū-
rovų buvo tikrai daug. Kai kas į pačią
šventę Pilies kieme nenuėjo, bet atėjo
pažiūrėti automobilių.”

Egidijus neslepia, kad paradas
klubui ir jo direktoriui nemažai kai-
navo: ,,Paradą rengėme savo lė šomis,
tad esame labai dėkingi rėmėjams,
ypač ‘Biržų alui’, su kurio prekiniu
ženklu dalyvaujame panašiose paro-
dose. Ačiū ‘Agarui’ už maistą, ‘Biku-
vai’ už prizus Biržų pa rado daly-
viams. Esame dėkingi aero klubui,
kurio teritorijoje susirinkome po pa-
rado ir tikrai smagiai šventėme: ke-
pėme šašlykus, G. Bigenytė suren gė
improvizuotą koncertą  puikiai V. Aiš-
poro restauruoto GAZ 63 kėbule.
Aviatoriai norinčiuosius paskraidi-
no.”

Į paradą buvo atvyko 93 žmonės,
visi liko labai patenkinti buvimu
Biržuose. Organizatoriai matė ir kitą
parado pusę: ,,Viską darėme savo
lėšomis. Juk už tuos pinigus, kiek
man kainavo paradas, galėjau tris
sto gus tėvų namams uždengti... Be
to, mes ne tik surengėme paradą, bet
ir atvežėme dainininkę, kuri koncer-
tavo veltui. Stebina labdaros tradicijų
nebuvimas. Paradoksai: dainininkė
koncertuoja veltui, o ieškodami jai
akom paniatoriaus išgirdome prašy-
mus skirti amerikietiškus hono-
rarus.”

Anot Egidijaus, Biržai – labai
tur tingas miestas, tik nemoka išnau-
doti savo galimybių.Biržų šventinėje eisenoje dalyvavo seni ir brangūs automobiliai iš visos Lietuvos.        Daliaus Mikelionio nuotr.

Senaisiais automobiliais Egidijus Einoris važinėja vasarą, kai iš JAV grįžta atostogauti į Biržus.    
Janinos Bagdonienės nuotr.
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Žvilgsnis į energetiką,,Yra tiek visuomeninių organi-
zacijų, klubų, visi jie dirba savo dar-
bus. Tik gal nėra kas viską koor di -
nuoja, kas paskatina juos save ki -
tiems parodyti ir naudos miesto
įvaizdžiui atnešti?” – svarsto Egi di -
jus.

Sentimentai

Egidijus kalba, kad jo atosto-
goms su automobiliais neprieštarau-
ja ir tė vai, pas kuriuos grįžta vasarai.
Anot Egidijaus, tokios mašinos už-
buria, įtraukia. Egidijaus tėtis Vy-
tautas tapo klubo nariu ir jame daly-
vauja su senu ,,Moskvičiumi”. Apžiū-
rinėdamas automobilių parodą Bir-
žuose vyresnysis Einoris džiaugėsi
pamatęs ,,GAZ 69” – tokiu automo-
biliu važi nėdavo darbo reikalais.

Anot Egidijaus, seni automobi-
liai daugeliui sukelia įvairių jausmų.
Jaunimui jie – egzotika, o vyresniems
žmonėms – jų gyvenimo dalis, pri-
simi nimai.

,,Gal kol ji dar stovi kaip metalo
krūva nebūna tiek svarbi, bet kai ja
pradedi važinėti, nieko negali pa -
daryti su savimi. Kartais perdėtas dė -
mesys net vargina: žmonės pirštais
ro do, negali palikęs automobilio ra -
miai nueiti į parduotuvę, nes prie jo
su sirenka žmonės. Prašo pavėžinti
gim tadienio, vestuvių proga. Štai
šiandien deduosi lagaminus kelionei,
o dar pažadėjau gerą žmogų jo gimta-
dienio proga pavėžinti”, – pasakoja
Egidijus.

Pasivažinėjimas

Kalbinu Egidijų fotografuotis
prie pirmojo jo įsigyto senovinio
automobilio – 21-osios ,,Volgos”.
Egidijus pasiūlo kelionę šiuo automo-
biliu iki tėvų namų. ,,Volga” – iš
vaikystės pa žįstama, nors praeivių
akis traukia ne įprastos jos spalvos,
geltona ir mėlyna.

Sodyboje Egidijus iš garažo
išvaro raudonąjį ,,Mercury Comet” –
1964 metų ,,Ford” gamyklos automo-
bilį. Egidijus pasakoja, kad toks auto-
mobilis labai retas. Tai nėra praban-
gus modelis – panašiu metu išleista -
me brangesniame modelyje jau buvo
ir vairo, ir stabdžių stiprintuvas. Egi -
dijui šis automobilis įdomus buvo ir
todėl, kad tai – kabrioletas.

Švarutėlis erdvus salonas, odinės
sėdynės, ir, atrodo, nė vieno nereika -
lingo dalykėlio. Egidijus įjungia radi-
ją – originalus radijas groja, bet gau -
do tik vieną rusišką stotį – nebelikę
ki tokių bangų. Važiuojame Pabiržės
link. Vėją sulaiko priekinis stiklas.
Automobilis visai ne senukas, turi jė -
gos, greitai išvysto 90 kilometrų per
valandą greitį. 210 arklio jėgų varik-
lio jėga greitai įsitikinu – lošteliu prie
sėdynės. Teiraujuosi, ar automobilis
labai daug ,,valgo”? ,,Maždaug 15 l
šimtui kilometrų”, – paaiškina Egi -
dijus ir priduria, kad ne tai svarbiau-
sia.

Stabtelime Likėnuose – Egidijus
pakelia mašinos stogą, parodo šva -
rutėlį lyg iš valyklos variklio skyrių,
erdvią bagažinę. Grįžtam. Gaila, kad
neturiu šifoninės skarelės, kaip ame -
rikiečių filmuose vaizduojamos po-
nios ir panelės...

Šios vasaros pasivažinėjimai Egi-
dijui baigiasi. Grįžta į Čikagą, kurio-
je gyvena, dirba. ,,Nei labai traukia,
nei labai gailiuosi išvažiuodamas.
Taip reikia, toks mano gyvenimas”, –
sako Egidijus atsisveikinda mas iki
kitos vasaros. Tikimės – iki kito susi-
tikimo spalvingame prisimi nimų
automobilių parade.

„Biržiečių žodis”

DONATAS TIJÙNÈLIS

Gera žinia, kad naujai išrinkta
Lie tuvos prezidentė Dalia Gry baus -
kai tė labai greitai atkreipė dėmesį į
energetiką. Šių dienų pasaulyje ener-
getika nėra tik vidaus reikalas. Ypač
Lietuvai, kaip Europos Sąjungos na -
rei, reikia reaguoti į globalinę padėtį
ir vietinių priemonių galimybes. Rei-
kia kuo greičiau nutiesti ,,Swedlink”
elektros jungtį su Švedija, sutvarkyti
atominės jėgainės  ateities planus ir
ruoštis alternatyvios energijos gamy-
bai Lietuvoje bei  tobulinti jos panau-
dojimą. O kadangi energetika siejasi
su poveikiu  klimatui ir  pasaulio, ir
ES reikalavimais, padėtis susidaro
ga na sudėtinga. Gal prezidentės pa -
tir tis Briuselyje bus Lietuvai į naudą. 

Didžiojo aštuoneto (G-8) grupei
priklausančios turtingiausios pra-
moninės pasaulio valstybės šį tą
sutarė, bet paliko daug  dalykų vėles-
niam pokalbiui, po gruodžio mėnesį
įvyksiančios konferencijos Kopen-
hagoje, kur bus pristatyti Ky oto su-
tarties pakeitimai. Daug kam tai yra
nusivylimas. Paaiškėjo, kad nors šį
kartą naujas JAV preziden tas Obama
ėmėsi iniciatyvos pažangai pasiekti,
didžiojo aštuoneto kraš tai, į kuriuos
Kinija dar nėra priimta, stengėsi iš-
sisukti nuo konkrečių įsi pareigojimų,
ieškodama išimčių,  pvz., viena tokių
yra Vokietija, kuri nori apsaugoti
savo plieno  pramonę. 

Žinoma, pasaulinė ekonominė
kri zė turi įtakos. Lenkija, turinti ne -
ma žą anglies pramonę, skundžiasi,
kad aplinkos ir anglies dvideginio  at-
liekų reguliavimas gali paveikti jos
ekonomiką, sukurti apie 800,000 be-
darbių. Amerikoje  pramonės ir aplin-
kosaugos koalicija U.S. Climate Ac-
tion Partnership (USCAP) iš principo
remia šiltnamio dujų reguliavimą,
bet su įvairiomis išimtimis. Pavyz-
džiui, ,,General Motors” nori išvengti
reikalavimo, kad nauji automobiliai
būtų pritaikyti gryno metanolio ar
etanolio kurui. Antra vertus, atomi-
nės energijos tiekėjai kaip ,,Exelon”
yra patenkinti, kad jie bus įvertinti
dėl anglies dvideginio sumažinimo ir
turės gali mybę gauti apie 30 proc.
valdžios anglies mažinimo kreditų,
už kuriuos jie galės  statyti naujas
jėgaines. Kaip ES reguliavimas ir at-
liekų mažinimo kreditai atsilieps Lie-
tuvai? Ar tai sukurs naujų darbų, ar,
atvirkščiai, bedarbių daugės?

* * *
Žinoma, atominė elektrinė Lie-

tuvai yra labai svarbu. Palyginkime,
JAV turi technologiją ir 104 atomines
elektrines, bet jos gamina tik apie 21
proc. elektros, nors žadama didinti,
tie sa, su numatomu pasipriešinimu –
dau giausia dėl radioaktyvių atliekų
laikymo, mat nieks jų nenori. Pran -
cū zija apie 75 proc. savo elektros
gauna iš atominių jėgainių, o Lietuva
kabo tarp 80 proc. ir 0 proc. Kas bus
– čia iškyla vidaus ir ES politinių pa -
si ry žimų klausimai, į kuriuos įeina
tokie dalykai kaip kontrolė, regulia-
vimas, Lietuvos technikų paruošimas
ir panašiai. 

Nelengva suprasti finansavimo,
nu matomos rinkos, nuosavybės, va -
do vybės ir LEO  pertvarkymo klausi -
mus. Ar Lietuvos ateities atominė
elek  trinė būtų lietuvių rankose, su
Lie tuvai patikimu techniniu perso na -
lu? ,,Exelon” kompanija, Amerikos
di džiausia  keleto atominių elektrinių
savininkė, numato, kad sąnaudos jų

naujai atominei elektrinei statyti gali
siekti daugiau nei 10 bilijonų dolerių.
Re gu   liavimo derybos ir statyba gali
truk   ti daugiau nei 10 metų. Prieš at -
sta  tant Ignaliną, Lietuva turės
naudo ti ir hidroelektrą iš Elektrėnų,
ir elek trą, tiekiamą laidais iš Švedi-
jos. Bet tai tik elektra, o kaip su kuru
ma šinoms, transportui? 

Per Mokslo ir kūrybos simpoziu -
mą (MKS) Lemonte, IL apie Lietuvos
galimybes girdėjome iš dr. Anzelmo
Bačausko. Laidai iš Švedijos ,,Swed-
link” jau yra krašto planuose, bet
tiems planams įgyvendinti reikės lai -
ko. Reikės energiją taupyti. 

Verta pastebėti, kad iš principo
ener gijos panaudojimo produktyvu-
mas apšvietimui yra labai prastas. Ti -
piš  ka technika energiją anglyje elek -
tros šviesa pa ver čia mažiau kaip pen -
kis procentus. MKS  dr. Rimas Sla vic -
kas  aptarė elektros tinklų tobuli ni -
mo ga limybes. Tai gali sukurti dar bo
vie tų įgyvendinant ,,smart grid”
(protingas groteles) elektrai pris-
tatyti ir elek tros taupos priemones
įvesti. Va ka ruose apie tai daug kalba-
ma, kaip da  lį ,,Green Movement”, ta-
čiau įgy ven dinimas eina lėtai, naujų
darbo vie  tų ne tiek daug, o kapitalo
tai reikalauja.

* * *
Amerikoje, o  vėliau ir kitur pa -

saulyje pigios naftos daugiau nebus.
Naujai randamų naftos išteklių tieki-
mas atsiliks nuo pareikalavimo. Prieš
daug metų naftos tiekimo žinovai ti-
kino, kad Šiaurės Amerikoje išteklių
/reikalavimo santykis kris už mažiau
nei 10 metų, Europoje ir Eurazijoje
už 17 metų, o visame pasaulyje – už
40 metų. Teks ieškoti sunkiau ir
bran giau pasiekiamos naftos, iš gi -
lesnių šaltinių žemėje, jūros dugno
gilumų bei perdirbti randamą smalą
kalnų papėdėje. Spekuliantai speku-
 liuos, geopolitinius žaidimus žais, bet
il gai niui nafta brangs. Amerika jau
yra priversta importuoti  daugiau nei
pusę naudojamos naftos. 

Pernai didžiausi naftos ekspor -
tuo tojai buvo iš Rusijos ir S. Arabijos
tarp 7–8 bilijonų barelių per dieną, po
jų eina  Kuveitas, Nigerija, Venesue-
la, UAE ir Norvegija – kiekviena
tiekia tik apie 2 bilijonus barelių per
dieną. Tačiau įdomu pastebėti, kad iš
visų šių pagrindinių tiekėjų tik
Rusija di dino naftos tiekimą, visos
kitos mažino. Tos, kurios mažino
tiekimą, krei pia dėmesį į alter-
natyvius kelius fosi li zuotai energijai
ir anglies junginių ža liavas paruošti

vertingesniam pa nau dojimui. Atro-
do, kad Rusija čia at silieka. Įdomu,
ar Rusijai tam reikės pa galbos iš Va-
karų? 

Arabai, dar turėdami pinigų,
pra deda taupyti naftą. Jie nori
panaudoti ją ne tik deginimui, bet ir
vertingesnių produktų, kaip petro-
cheminių žaliavų industrijai, plast-
masės ir kitų sintetinių produktų
gamybai. Todėl jie supirkinėja Vaka-
ruose esančias che  mijos firmas ir jau
yra didžiausi  tam tikrų plastmasės
žaliavų gamin tojai. Ar nesusiims Ru-
sija ir ar galime tikėtis, kad ji nekels
naftos kainos ir ar iš viso nenutrauks
tiekti naftą kraš tams, kurie netinka
jų verslo ar po litikos interesams? Ar
Lietuva tam naftos kainos kilimui
ruošiasi, ar gal voja apie ,,Mažeikių
naftos” tobulini mą, kad galėtų iš
kitų šaltinių kitos rū šies naftą
veiksmingai panaudoti ir ar ruošiasi
gaminti iš jos vertingesnius produk-
tus? ES ir privatus kapita las rems
tiktai gerai paruoštą verslo planą.

* * *
Gamtinės, daugiausia metano,

dujos, kurias naudojame pramonės ir
namų kuro tikslams – tai kita istori-
ja. Iš senų laikų metano dujos, gali-
ma sakyti, buvo naftos palikuonys.
Seniau į metano dujas buvo žiūrima
kaip atliekas nuo naftos tiekimo ir
rafi navimo. Dabar dujų šaltiniai,
kurie se niau Amerikoje buvo uždaro-
mi, o Arabijoje iš jų dujos buvo palei-
džiamos liepsnoti, yra labai vertina-
mi. Yra numatoma, kad dujų panau-
dojimas pasaulyje iki 2030 metų pa-
kils iki beveik 80 proc. Tačiau pasau-
lio ištek liai yra riboti. Didžiausi leng-
viau prieinami metano dujų ištekliai
yra Ru sijoje. Pagal anglų BP kom-
panijos ap skaičiavimus, Rusija turi
bent dukart daugiau metano negu
Irakas ar Qatar. S. Arabija turi vos
aštuntadalį, o Norvegija ir kiti kraš-
tai tik po mažą trupmeną. Taigi, ga-
lime matyti, kodėl kyla tie politiniai
ir  kariniai karai. 

Tačiau ir naujų šaltinių ran-
dama. Neseniai ,,Exxon” kompanija
Kanados kalnų slėniuose, prie Horn
upės, ra do penkis kartus daugiau
,,shalegas” dujų negu gaunama iš
pajėgiausių šaltinių Texas valstijoje.
To paska tinta ,,Exxon” žada ieškoti
skalūnų-dujų (shalegas) Vokietijoje,
Vengrijoje ir Lenkijoje. Kokia padėtis
laukia Baltijos kraštų, ar Estija turi
skalūnų? 

Bus daugiau.

Medienos granulės.
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�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia kartu
paminėti 102-ąsias kongregacijos įkū-
rimo metines ir rugpjūčio 29 d., šeš-
tadienį, dalyvauti šv. Mišiose bei pasi -
melsti, kad kongregacijos steigėja
Mo  tina Marija Kaupaitė būtų pa -
skelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
aukojamos seselių Motiniškajame na -
me, 2601 W. Marquette Rd., Chicago.
Po Mišių – kazimieriečių auditorijoje
ka vutė ir vasaros šventė, kuri tęsis
iki 2 val. p. p. Daugiau informacijos
tel.: 773-776-1324.

�Rugsėjo 6 d. (sekmadienį) 12
val.p. p. Pasaulio lietuvių centro
sodelyje JAV LB Vidurio Vakarų apy-
garda nuoširdžiai kviečia visus į va-
saros šventę Baltijos kelio 20-mečiui
paminėti.  Šventėje dalyvaus  estų ir
latvių bend ruomenių atstovai. Susi-
kibę rankomis, mes, trijų Baltijos ša-
lių vaikai, parody sime vienybę, susi-
telkimą, bendro tiks lo siekimą ir  pa-
sidžiaugsime, kad jau beveik du de-
šimtmečius esame laisvi. Pa sodinsi-
me ,,Baltų ąžuolą” – lietuvių, estų,
latvių draugystės ir vienybės medį.
Dainoms vadovaus ir šokiams gros
Algimanto Barniškio ansamblis. Da -
lyvaus šokių ansamblis ,,Suktinis”.
,,Two Rivers” restoranas siūlys gar -
džius už kandžius, ištroškę atsigai-
vins prie baro. Veiks turtinga loterija.
No rintys savo miklumą galės iš ban -
dyti įvairiose var žybose. Vaikus link -
s mins klounas, bus jiems ir kitų neti-
kėtu mų. Tel. pasitei ra vi mui: 708-
691-9674.

��Santaros-Šviesos 56-ajame su -
važiavime PLC šeštadienį, rugsėjo 12
d., 7:30 v. v. aktorė Audrė Budrytė
pri sta tys monospektaklį ,,Une Bye”.
Auka 15 dol. 

�Ateitininkų namų 30 metų ju -
biliejus bus švenčiamas rugsėjo 12 d.,
šeštadienį, Ateitininkų namuose,
1380 Castlewood Dr., Lemont, IL. 6
val. v. – pabendravimas ir paroda, 7
val. v. – vakarienė ir programa. Vie -
tas prašome užsisakyti iki rugsėjo 1
d. el. paštu: 30@atnamai.org; tel.:
630-257-8087 (Vida)  arba tel.: 630-
257-8617 (Elzytė).

��Santaros-Šviesos 56-ajame su -
va žiavime sekmadienį, rugsėjo 13 d.,
vyks diskusija „Kokios Lietu vos/Vil -
niaus pasaulinio įvaizdžio mes norim
ir kaip jį pasiekti”. Diskusijoje daly-
vaus Algis Mickūnas, Laimonas Brie -
dis, Vygandas Šiurkus. Pokalbį ves
Raimundas Mieželis.

��Knygos ,,‘Draugas’ –100. Už ti -
kė jimą ir lietuvybę” sutiktuvės vyks
spalio 4 d., sekmadienį, Lietuvių dai -
lės muziejuje, Pasaulio lietuvių cen t -
re, 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.

�Šiaurės Amerikos ateitininkų
taryba ir valdyba 2009 m. rugsėjo 4–7
dienomis ruošia Ateitininkų studijų
savaitgalį „Visuomeniškumas” Dai -
na  voje. Kviečiami ateitininkai, prik-
lausantys visoms sąjungoms. Vyks pa  -
skaitos, pašnekesiai, vakarinės pro-
gramos. Bus proga pabendrauti gra-
žioje rudenėjančioje gamtoje, Dai na-
vos stovykloje. Kun. Gediminas Jan-
kūnas sutiko būti stovyklos kapelionu.

��Lituanistinės mokyklėlės pa -
mo kos Šv. Andriejaus lietuvių para-
pijos patalpose, 19-ta ir Wallace St.,
Phi ladelphia, PA, vyks sekmadie niais
nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. (su per-
trauka 10:30 val. r. dalyvauti lie tuviš-
kose šv. Mišiose). Mokykloje veiks
vai kų darželis, paruošiamoji klasė
(Kin dergarten), angliškai kalban čių -
jų bei 1–8 mokyklinės klasės.  Smul -
kesnę informaciją apie mokyklą ra -
site tinklalapyje: www.phillylac.
org.

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

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Lengvosios atletikos varžybos Clevelande
(varžybų dalyvių dėmesiui – programoje yra pasikeitimų)

Tradicinės Clevelando LSK „Žai-
bo” lengvosios atletikos varžybos ir
2009 metų ŠALFASS pirmenybės
vyks 2009 m. rugsėjo 12 d., šešta -
dienį, Villa Angela – St. Joseph High
School stadione, Lake Shore Blvd. ir
East 185th Street sankryžoje, Cleve-
land, Ohio.

Varžybas vykdyti numatoma šio-
se klasėse: vyrų (19–29 m. imtinai),
moterų 17–29 m.); Jaunių A 17–18
m., jaunių ir mergaičių B (15–16 m.),
berniukų ir mergaičių C (13–14 m.),
D (11–12 m.), E (9–10 m.), F „mole-
kulių” (7–8 m.), G „atomų” (6 m. ir
jaunesnių) ir visų klasių vyrų ir mo-
terų veteranų („Masters”) – 30–34
m., 35–39 m. ir t. t. kas 5 metai.

Vaikų ir jaunimo sugrupavimas
vyks pagal dalyvio amžių, kuris bus
2009 m. gruodžio 31 d. Vyrų,

moterų ir veteranų – pagal dalyvio
amžių varžybų dieną.

Varžybų pradžia – 1:30 val. p.
p. Registracija – nuo 12 val. r. Galu-
tinė varžybų eiga bus nustatyta pasi-
baigus registracijai.

Išankstinė registracija – iki
rugsėjo 8 d. imtinai, adresu: Algir-
das Bielskus, 18621 Neff Rd., Room
C-208, Cleveland, OH 44119-3018,
USA. Tel. 216-481-3785. El. paštas:
vciurlionis@msn.com Website:
www.zaibas.org

Registruojantis prašome praneš-
ti bent apytikrį dalyvių skaičių ir am-
žių. Kiekvienu atveju, praneškite
mums jūsų sprendimą. Galutinė re-
gistracija bus priimama varžybų
dieną.

Clevelando LSK „Žaibas”
ŠALFASS centro valdyba

Atviras teniso turnyras „Chicago 2009”
Čikagos Amerikos lietuvių teniso

klubas rengia atvirą teniso turnyrą
„Chicago 2009” 2009 m. rugsėjo 5–6
dienomis, Oak Lawn Racquet,  Fit-
ness & Gymnastics Center (Teniso
klube), Oak Lawn, IL. Šio turnyro
metu vyks ir 2009 ŠALFASS teniso
pirmenybės.

Dalyviai gali užsiregistruoti tin-
klalapyje: www.tennis.gan.lt

Daugiau informacijos: tel.
708-288-4531 (Vytautas Balčiūnas)
ar ba el. paštu:

audrius@sbcglobal.net

ŠALFASS teniso sekcija

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų sureng-
toje gegužinėje, š. m. liepos 26 d., buvo galima išlošti ir metinę ,,Draugo”
prenumeratą. Šiemet ją laimėjo Perkūnas Krukonis, gyvenantis Milton,
MA. Sveikiname naująjį skaitytoją. Tikimės, kad nuo šiol ,,Draugas” bus
Jūsų kasdieninis draugas. 

Dalia M. Bernotas, gyvenanti Wayland,
MA, tapo ,,Draugo” garbės prenumeratore. Šią
skaitytoją ,,Draugas” lankys dar vienerius metus.
Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad mus skaitote, ir
sveikiname tapus garbės prenumeratore. 

Su baltais gandrais atskriejo ma -
žas kūdikėlis… Kiek nepakartojamų
emocijų, kiek sumaišties, kiek laimės
ir vilčių atnešė balti gandrai prieš 3
metus. Gimė kūdikėlis Glorija vardu!

Atšventus antrąjį gimtadienį, į
Glorijos šeimos namus pasibeldė ne -
ri mas, išgąstis, neviltis – mergaitei
patvirtinta baisi liga. Jau beveik
metai, kaip mažoji kovotoja kartu su
visa šeima eina labai sunkiu keliu –
operacija, chemoterapijos kursas,
kamieninių ląstelių persodinimas ir
89 dienos ligoninėje. Po to – radiacija
ir šimtai šimtai adatų, vėl operacijos,
narkozės ir steroidai, begalės ne -
miegių naktų ir jūros ašarų… O kaip
suskaičiuoti ir įvertinti skausmą pil-
vuke, širdutėje, galvytėje?.. 89  dienos
ir naktys tik lovytėje… ir pirmieji
žingsniukai iš naujo mokantis vaikš -
čioti. Ar ne perdaug kančių vie nai
mažai mergytei? 

Visą tą laiką šeima buvo kartu.
Morališkai ir finansiškai padeda
drau gai, bičiuliai ir visai nepažįstami
žmonės. Glorijytės mama Danguolė
visą laiką kartoja, jog ji yra labai nuo -
širdžiai dėkinga visiems padėju siems,
šeima ir mažoji Glorija, jausdama
žmonių meilę ir maldas, po žing s -
niuką eina pirmyn link pasveikimo.

Šiandien mes sveikiname mažąją
princesę Gloriją su trečiuoju gimta-
dieniu ir sakome:

Kol šiąnakt saldžiai miegojai, 
Fėjos kepė pyragus, 
Jos šiandien su miško paukščiais 
Švęs vaikų gimtadienius. 
Džiaugsmo ir šviesos karalius 
Skaitė tavo svajones 
Ir įsakė savo fėjoms jas išpildyti

visas. 
Angelo balta širdelė tave 
Saugos ir padės,
Tad, užpūsdama žvakelę,
Būk sveikutė ir stiprėk!

Apie Glorijos kelionę per ligą
galite paskaityti tinklalapyje: 

www.helpgloria.com.

Audronė Sidaugienė
„Alatėjos” vardu 

Su trečiuoju gimtadieniu! 

,,DRAUGO” ŠIMTMEČIO POKYLIS
vyks spalio 17 d., šeštadienį, 

Willowbrook pokylių salėje
8900 Ar cher Ave., Willow Springs, IL 60480. 

Kokteiliai – 5 val. p. p., vaišės – 6 val. v. 
Bilietus (100 dol. asmeniui) galima įsigyti 

,,Draugo” administracijoje, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel.: 773-585-9500; Fax.: 773-585-8284


